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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 

28/80 (Περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α), το  Ν. 3463/2006, το  Π.Δ 237/86, το 
Ν.2623/98 και με τους όρους της διακήρυξης   «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ».  

Η Εργασία (παροχή υπηρεσιών) Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, προϋπολογίσθηκε: 
Για τον ήδη υπάρχον στόλο οχημάτων στο ποσό των 73.639,00 €. 
Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου για το έτος 2013 και μέχρι τη διενέργεια του επόμενου μειοδοτικού διαγωνισμού. 
Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών αφορά την ασφάλιση όλων των μεταφορικών μέσων 

του Δήμου Ρεθύμνης όπως Φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά, 
μηχανήματα έργων κ.λ.π, σε βασικές και προαιρετικές καλύψεις και σύμφωνα με την ομάδα 
που κατατάσσονται  στην μελέτη προϋπολογισμού της διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου 
Ρεθύμνης στα Μυσσίρια στη θέση Παπούρα την 19η του μηνός Ιουλίου ημέρα Παρασκευή 
του έτους  2013 και ώρα 12:30 έως 12:45 (λήξη κατάθεσης προσφορών) από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο Διαγωνισμός δεν μπορέσει να γίνει εκείνη την 
ημερομηνία, τότε θα γίνει την 26η Ιουλίου του ίδιου έτους και την ίδια ώρα. 
 Ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης  της διακήρυξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
Π.Δ. 28/1980. 

Τα συμβόλαια των ασφαλιστικών καλύψεων των μεταφορικών μέσων θα γίνονται από 
το μειοδότη του διαγωνισμού τμηματικά μετά από την λήξη της κάθε φορά τρέχουσας 
ημερομηνίας ασφάλισης του κάθε οχήματος ξεχωριστά  και θα απευθύνονται στο Δήμο 
Ρεθύμνης ελεύθερα από κάθε βάρος και θα έχουν ισχύ για όλα τα οχήματα μέχρι και 
08/09/2014.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που 
ασχολούνται με την ασφάλιση των αυτοκινήτων, γεγονός που αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.  

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.475,00 Ευρώ που θα 
απευθύνεται στο Δήμο Ρεθύμνης. 

Πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας 
του Δήμου Ρεθύμνης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28310 40977/40978, 23497. 
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