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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  10/2021

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Ασφάλιση 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα) του Δήμου 
Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες», προϋπολογισμού δαπάνης 852.764,00 € (762.764,00 € + δικαίωμα 
προαίρεσης 90.000,00 €) μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α. 

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 108601

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  από 12/04/2021 και ώρα 08:00

Κωδικός CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 66510000 «Υπηρεσίες ασφάλισης» και συμπληρωματικού CPV 66514110 
«Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων».

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 852.764,00 € (762.764,00 € + δικαίωμα προαίρεσης 
90.000,00 €) μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α. 
 
Φορέας Χρηματοδότησης : 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω δημόσια σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και η δαπάνη θα βαρύνει τoυς Κ.Α. 20/6252.01.01 
«Ασφάλιστρα μηχανημάτων» και 20/6253.01.01 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Η δαπάνη έχει εγκριθεί με 
την υπ’ αρ. 99/339069/30-11-2020 Απόφαση Δημάρχου, την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ : ΨΑΡΟΩΡ5-
Κ3Ψ, ΑΔΑΜ : 20REQ007742029) και τις υπ’ αρ. 332/8857/13-01-2021 (ΑΔΑ : 6Γ3ΥΩΡ5-ΓΣ3)και 334/8853/13-01-
2021 (ΑΔΑ : 66ΩΤΩΡ5-4ΨΞ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και επιμερίζεται ως εξής : 
 Για το 2021 από τον Κ.Α. 6252.01.01 ποσό 43.827,00 €, από τον Κ.Α. 6253.01.01 
ποσό 170.864,00 €
 Για το 2022 από τον Κ.Α. 6252.01.01 ποσό 84.654,00 €, από τον Κ.Α. 6253.01.01 
ποσό 341.728,00 €
 Για το 2023 από τον Κ.Α. 6252.01.01 ποσό 40.827,00 €, από τον Κ.Α. 6253.01.01 
ποσό 170.864,00 €

http://www.promitheus.gov.gr/


Υποδιαίρεση σε τμήματα: 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα : Τμήμα 1 : «Οχήματα – Μηχανήματα Έργου» 
εκτιμώμενης αξίας 756.764,00 € μη επιβαρυνόμενης με Φ.Π.Α. και Τμήμα 2 : «Μηχάνημα Θρυμματισμού 
Ογκωδών » εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 € μη επιβαρυνόμενης με Φ.Π.Α.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και όλα τα τμήματα.

Δικαίωμα Προαίρεσης :
Για το Τμήμα 1 “Οχήματα – Μηχανήματα έργου” προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης ποσού 90.000,00 € 
(70.000,00 € για τα οχήματα και 20.000,00 € για τα μηχανήματα έργου) η ενεργοποίηση του οποίου υπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής 
ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης: 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις 24 μήνες από την πρωτοκόλλησή της και την ανάρτησή της 
στο ΚΗΜΔΗΣ και δεν μπορεί να ξεκινά πριν τις 30/08/2021 ημερομηνία λήξεως της τρέχουσας σύμβασης 
(τρέχουσα σύμβαση για δύο έτη, αρ. πρωτ. 118556/27-08-2019, ΑΔΑΜ 19SYMV005479417).

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
3) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 10/2021 Διακήρυξης 

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 10/2021 
Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει 
ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής: 
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως 
αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της υπ΄αριθμ. 10/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά 
δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
 Εγγυητική Συμμετοχής: ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός δικαιώματος 

προαίρεσης και Φ.Π.Α. του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας δεκαπέντε 
χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (15.255,28 €) για το σύνολο των τμημάτων.

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός 
Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12/04/2021 και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/05/2021 και ώρα 15:00

http://www.promitheus.gov.gr/


Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 12/05/2021 και ώρα 10:00
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές 
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου 
όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 10/2021 Διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της 
ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 3555/60640/05-03-2021 (ΑΔΑ : ΩΔΠΥΩΡ5-ΘΡΑ) και υπ’ αρ. 10723/282522/02-10-
2020 (ΑΔΑ : 6Φ85ΩΡ5-60Ε) Αποφάσεις Δημάρχου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης - Γ04
Karapanagiotidou Eirini
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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