
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                   
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
------------------------------------------------ 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α , ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                             
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αικ. Γιοβάνη  
Tηλ.:  24263-50218 
FAX: 24260 - 49793 
Τ.Κ. 37012    
Email: giovanik.dim.z.m@gmail.com                                                
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                                                                                                    

                                                       

 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την ασφάλιση των οχηµάτων της υπηρεσίας ύδρευσης του ∆ήµου Ζαγοράς 
Μουρεσίου 
Προσκαλεί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να  υποβάλλουν 
προσφορά  ώς την 03/11/2016 και µέχρι 11:30 π.µ.  
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και µε κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

 

 

 

 

 

• Επισυνάπτεται η σχετική τεχνική έκθεση  

                                         

Τσαγκαράδα, 01/11/2016 

 
 Αρ. Πρωτ.:    9491 
 

ΠΡΟΣ 
Οικονοµικούς Φορείς 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφόρα την ασφάλιση των οχηµάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης 
του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, που αναφέρονται στον πίνακα του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 
Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις ανά κατηγορία αναφέρονται στο άρθρο 3 της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων. 
Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων θα είναι 
εξάµηνη από την ηµεροµηνία ασφάλισης και ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα οριστεί η 
ηµεροµηνία λήξεως του προηγούµενου ασφαλιστηρίου. 
Η δαπάνη για την ασφάλιση των οχηµάτων  της υπηρεσίας της ύδρευσης ανέρχεται στο ποσό 
των 785,61€ και είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του έτους 2016 και στον ΚΑ 25-
6253.01 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

α/α Αριθµ. Κυκλοφ. 
οχήµατος 

Κατηγορία οχήµατος Ενδεικτική τιµή 
ασφαλιστιρίου  

1 KHY 9202 Φορτηγό µη ανατρεπ. 153,80 

2 BOM 1547 Φορτηγό VAN 153,80 

3 KHH 2955 Φορτηγό µη ανατρεπ. 153,80 

4 KHI 4530 Φορτηγό µη ανατρεπ. 153,80 

5 BOX 2483 Φορτηγό µη ανατρεπ. 170,41 

  Συνολική ∆απάνη 785,61 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας 
Με την παρούσα προβλέπεται η ασφάλιση οχηµάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου 
Ζαγοράς Μουρεσίου. 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα: 
1.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 , όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 
του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 ( πρώην άρθρο 80 του ν. 2362/1995, το 
όριο του ποσού αναπροσαρµόστηκε µε την 2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών ( ΦΕΚ 1427Β΄) κατά το οποίο η σύναψη σύµβασης είναι 
υποχρεωτική εάν η αξίας της προµήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ. Οι 
ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 405/2009 Τµ.7. 
4.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
 
 

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές  
Η ασφαλιστική κάλυψη ανά κατηγορία θα περιλαµβάνει τα παρακάτω , ως ελάχιστες 
απαιτήσεις: 
1. Σωµατικές βλάβες τρίτων κατ άτοµο 
2. Υλικές ζηµιές ανά γεγονός 
3. Αστική ευθύνη κλεπτού 
4. Αστική ευθύνη από τη διαρροή υγρών 
5. Αστική ευθύνη εντός φυλασσόµενων χώρων 
6. Αστική ευθύνη σε πορθµεία 
7. Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης 
8. Αστική ευθύνη από το µεταφερόµενο φορτίο 
9. Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθµεία & κλειστούς χώρους 
10.Προστασία ασφαλιστηρίου (ΒΜ) λόγω ζηµίας 
11.Υλικες ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα 
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12.Οικοσκευή σε Α κίνδυνο 
13.Φροντίδα ατυχήµατος 
14.Μεταφορά οχήµατος από ατύχηµα 
 

Άρθρο 4ο : ∆ιάρκεια Ασφάλισης  
Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης όλων των οχηµάτων της Υπηρεσίας ύδρευσης  θα είναι 
εξάµηνη από την ηµεροµηνία ασφάλισης και ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα οριστεί η 
ηµεροµηνία λήξεως του προηγούµενου ασφαλιστηρίου. 
 

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα. 
 

Άρθρο 6ο : Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 
βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε 
φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του 
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις 
συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος 
ανάλογα. 

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 
 

Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωµής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
785,61 ευρώ. 
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 
Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων 
που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 
 

Για το τµήµα προµηθειών 
Η αρµόδια Υπάλληλος 

 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΟΒΑΝΗ   
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