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ΠΡΟΚΛΖΖ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Η παξνύζα ηερληθή έθζεζε αθόξα ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

έξγνπ ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο Μνπξεζίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

Οη ειάρηζηεο αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο αλά θαηεγνξία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο 

εηδηθήο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ. 

Η δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζα είλαη δσδεθάκελε γηα όια ηα νρήκαηα από 

ηελ εκεξνκελία αζθάιηζεο θαη σο εκεξνκελία έλαξμεο αζθάιηζεο ζα νξηζηεί ε 

εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ πξνεγνύκελνπ αζθαιηζηεξίνπ κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα 

ΜΕ 120009, ΜΕ 61501 θαη ΜΕ 44499 γηα ηα νπνία ε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο ζα είλαη εμάκελε. Η δαπάλε γηα ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ  - 

κεραλεκάησλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  8.793,00 € θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2018 θαη ζηνπο ΚΑ 10-6253.01, 20-6253.01, 25-6253.01 

θαη 30-6252.01. 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

α/α Απιθμόρ Κςκλοθοπίαρ Οσήμαηορ Καηηγοπία οσήμαηορ 

1 ΚΖΗ 4615 Δπιβαηικό 

2 KHH 2970 Δπιβαηικό jeep 

3 KHY 9294 Δπιβαηικό jeep 

4 KHY 9282 Λεωθοπείο minibus 

5 KHY 9202 Φοπηηγό μη 
αναηπεπόμενο 

 
ΠΡΟ 
 
ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ ΦΟΡΕΘ 
 

Εαγοπά, 02.04.2018 

Απιθ. Ππωη.: 3890 
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6 BOM 1547 Φοπηηγό VAN 

7 KHH 2955 Φοπηηγό μη 
αναηπεπόμενο 

8 KHI 4530 Φοπηηγό μη 
αναηπεπόμενο 

9 ME 98298 Δκζκαθέαρ - Φοπηωηήρ  

10 ME 61501 Καδοπλςνηήπιο 

11 ME 44459 Δκζκαθέαρ - Φοπηωηήρ 

12 KHY 9246 Αποππιμμαηοθόπο 

13 KHH 3036 Αποππιμμαηοθόπο 

14 KHY 9285 Αποππιμμαηοθόπο 

15 KHH 3104 Αποππιμμαηοθόπο 

16 KHH 3033 Αποππιμμαηοθόπο 

17 KHH 3004 Φοπηηγό αναηπεπόμενο 

18 KHO 9363 Φοπηηγό μη 
αναηπεπόμενο 

19 KHO 9384 Φοπηηγό αναηπεπόμενο 

20 KHO 9419 Φοπηηγό μη 
αναηπεπόμενο 

21 KHI 8492 Αποππιμμαηοθόπο 

22 BOX 2483 Φοπηηγό μη 
αναηπεπόμενο 

23 ΜΔ 44499 Καδοπλςνηήπιο 

24 ΜΔ 44234 Δκζκαθέαρ - Φοπηωηήρ 

25 ΚΖΤ 9248 Αποππιμμαηοθόπο 

26 KHY 9250 Αποππιμμαηοθόπο 

27 KHY 9252 Αποππιμμαηοθόπο 

28 KHY 9253 Αποππιμμαηοθόπο 

29 ΜΔ 120009 άπωθπο 

 
 
 
 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
 

 
Άπθπο 1ο : Αληηθείκελν Παξνρήο Τπεξεζίαο 

 
Με ηελ παξνύζα πξνβιέπεηαη ε αζθάλιζη οσημάηων και μησανημάηων ηος 
Γήμος Εαγοπάρ - Μοςπεζίος. 
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Άπθπο 2ο : Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 
 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273, παξ.1 θαη ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 5 ηνπ Νένπ 

Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα, Ν. 3463/06. 

2.Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ…» όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  

3.Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη     πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Δηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

4.Σσλ δηαηάμεσλ  ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»  

5.Σνλ Ν. 4412/2016(ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύσορ Α’): Γημόζιερ ςμβάζειρ 

Έπγων, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ 

και 2014/25/ΔΔ)." 

6.Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθόζνλ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζώο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο 

παξνύζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (Νόκνο, Π.Δ., Τ.Α.) θαη 

εξκελεπηηθή εγθύθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

 

 
Άπθπο 3ο : Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ  

 
Η αζθαιηζηηθή θάιπςε αλά θαηεγνξία ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ , σο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο: 
 
Για Δπιβαηικά Η.Υ.  
Α. Γηα ην ππ’ αξηζκόλ ΚΗΘ 4615 θαη ΚΗΤ 9294 
1. Αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο : ζσκαηηθέο βιάβεο – 1.220.000€ 
                                               πιηθέο δεκηέο - 1.220.000€ 
2. Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ αηπρήκαηνο 
3. Οινθιεξσκέλε νδηθή βνήζεηα 
4. Ζεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα 
Β. Γηα ην ππ’ αξηζκόλ ΚΗΗ 2970 
Όια ηα αλσηέξσ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε θαηεγνξία Α, θαζώο θαη θάιπςε 
ηδίσλ δεκηώλ γηα ηελ αμία ησλ 5.500€ 
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Για Λεωθοπεία 
1. Αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο : ζσκαηηθέο βιάβεο – 1.220.000€ 
                                              πιηθέο δεκηέο – 1.220.000€ 
 
 
Για θοπηηγά 
1. Αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο : ζσκαηηθέο βιάβεο – 1.220.000€ 
                                               πιηθέο δεκηέο - 1.220.000€ 
2. Ζεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα 
3. Οινθιεξσκέλε νδηθή βνήζεηα 
 
 
Για Μησανήμαηα Έπγος 
Α. Γηα ηα ππ’ αξηζκόλ ΜΕ 98298, ΜΕ 44459, ΜΕ 44234 
1.  Αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο : ζσκαηηθέο βιάβεο – 1.220.000€ 
                                                πιηθέο δεκηέο - 1.220.000€ 
2. Αζηηθή επζύλε εξγαιείνπ – 100.000€ 
 
Β. Γηα ηα ππ’ αξηζκόλ ΜΕ 44499, ΜΕ 61501 
1.  Αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο : ζσκαηηθέο βιάβεο – 1.220.000€ 

                                                πιηθέο δεκηέο - 1.220.000€ 
 
Γ. Γηα ην ππ’ αξηζκόλ ΜΕ 120009 
1.  Αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο : ζσκαηηθέο βιάβεο – 1.220.000€ 
                                                πιηθέο δεκηέο - 1.220.000€ 
2. Αζηηθή επζύλε εξγαιείνπ – 100.000€ 
 
 
Για Αποππιμμαηοθόπα 
1. Αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο : ζσκαηηθέο βιάβεο – 1.220.000€ 
                                               πιηθέο δεκηέο - 1.220.000€ 
2. Ζεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα 
 
ην ΚΗΤ 9248 επηπιένλ νδηθή βνήζεηα βαξέσλ νρεκάησλ. 
 
 
Τπνζεκείσζε: Δελ ζα πξνηηκεζνύλ εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη ειεύζεξεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ (ΕΠΤ) θαη εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη εθηόο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Φηιηθνύ 
Δηαθαλνληζκνύ. 
 
 

Άπθπο 4ο : Γιάπκεια Αζθάλιζηρ  
 

Η δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο όισλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

ζα είλαη δσδεθάκελε από ηελ εκεξνκελία αζθάιηζεο θαη σο εκεξνκελία έλαξμεο 

αζθάιηζεο ζα νξηζηεί ε εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ πξνεγνύκελνπ αζθαιηζηεξίνπ, κε 

εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα ΜΕ 120009, ΜΕ 61501 θαη ΜΕ 44499 γηα ηα νπνία ε 

δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζα είλαη εμάκελε κε εκεξνκελία έλαξμεο 

αζθάιηζεο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 
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Άπθπο 5ο : Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα 
 

Ο Δήκνο νθείιεη κέζσ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ λα πιεξώζεη ην ζπκθσλεκέλν ηίκεκα 
εληόο 30 εκεξώλ. 
 

Άπθπο 6ο : Ανωηέπα βία 
 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην 
λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 
θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Ελδεηθηηθά 
γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξόβιεπηα θπζηθά γεγνλόηα, 
ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν 
εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, 
πόιεκνο, αηύρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. ζηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη λα 
εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε 
ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 
Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα 
πξνζαξκνδόκελνο αλάινγα. 
 
 

Άπθπο 7ο : Αναθεώπηζη ηιμών 
 

Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 
 

 
Άπθπο 8ο : Σπόπορ πληπωμήρ 

 
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη 
ζε 8.793,00 επξώ. 
ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη 
βάξε. Η ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία 
θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο. 
 
 

Άπθπο 9ο : Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 
 
Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο 
ηνπο θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 
ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

 
Άπθπο 10ο : Δπίλςζη διαθοπών 

 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη 
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
 

  
 

 
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο 

ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, 
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παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο 

εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη 

Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ 

Δηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

δ. Εθόζνλ πξόθεηηαη γηα  λνκηθό πξόζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016)  

 

Παξαθαινύκε, λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά κέρξη θαη ζηηο 04.04.2018 θαη 

ώξα 11:00 π.κ. 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 1, εδ. 31 ηνπ λ. 4412/2016, σο απεπζείαο αλάζεζε 

λνείηαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ρσξίο εθ ησλ πξνηέξσλ δεκνζηόηεηα, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο αλαζέηνπλ ζύκβαζε ζην θνξέα 

ηεο επηινγήο ηνπο, θαηόπηλ έξεπλαο αγνξάο θαη δηαβνύιεπζεο κε έλαλ ή 

πεξηζζόηεξνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

πλεπώο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

απεπζύλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθέο θνξείο ηεο επηινγήο ηνπο.  

Πεπαιηέπω, η εςσέπεια αςηή δεν αποκλείει ηην πιθανόηηηα άλλορ  οικονομικόρ 

θοπέαρ να ςποβάλει πποζθοπά ζηο πλαίζιο ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζηρ. ηην πεπίπηωζη αςηή, η αναθέηοςζα απσή/αναθέηων θοπέαρ θα 

ππέπει να εξεηάζει και ηην εν λόγω πποζθοπά. 

 

 

Για ηο Γπαθείο Κίνηζηρ 

Ο Απμόδιορ Τπάλληλορ 

 

 

 

 ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ  


