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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφόρα την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων του 

Δήμου 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  - μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των  

(4.340,00 €) και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2017 και στους 

ΚΑ 10-6253.01, 20-6253.01, 25-6253.01, 30-6252.01 και 70-6255.01. 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 

 

α/α Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος Κατηγορία οχήματος 

1 ΚΗΙ 4615 Επιβατικό 

 
ΠΡΟΣ 
 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Ζαγορά, 09.11.2017 

Αριθ. Πρωτ.: 14306 
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2 KHH 2970 Επιβατικό jeep 

3 KHY 9294 Επιβατικό jeep 

4 KHY 9282 Λεωφορείο minibus 

5 KHY 9202 Φορτηγό μη ανατρεπόμενο 

6 BOM 1547 Φορτηγό VAN 

7 KHH 2955 Φορτηγό μη ανατρεπόμενο 

8 KHI 4530 Φορτηγό μη ανατρεπόμενο 

9 ME 98298 Εκσκαφέας - Φορτωτής  

10 ME 98297 Εκχιονιστικό 

11 ME 44459 Εκσκαφέας - Φορτωτής 

12 KHY 9246 Απορριμματοφόρο 

13 KHH 3036 Απορριμματοφόρο 

14 KHY 9285 Απορριμματοφόρο 

15 KHH 3104 Απορριμματοφόρο 

16 KHH 3033 Απορριμματοφόρο 

17 KHH 3004 Φορτηγό ανατρεπόμενο 

18 KHO 9363 Φορτηγό μη ανατρεπόμενο 

19 KHO 9384 Φορτηγό ανατρεπόμενο 

20 KHO 9419 Φορτηγό μη ανατρεπόμενο 

21 KHI 8492 Απορριμματοφόρο 

22 BOX 2483 Φορτηγό μη ανατρεπόμενο 

23 ΜΕ 86158 Αλατοδιανομέας 

24 ΜΕ 44234 Εκσκαφέας - Φορτωτής 

25 ΚΗΥ 9248 Απορριμματοφόρο 

26 KHY 9250 Απορριμματοφόρο 

27 KHY 9252 Απορριμματοφόρο 

28 KHY 9253 Απορριμματοφόρο 

 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσίας 

 
Με την παρούσα προβλέπεται η ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Ζαγοράς - Μουρεσίου. 
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Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 273, παρ.1 και του άρθρου 209 παρ. 5 του Νέου 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Ν. 3463/06. 

2. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και     πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις. 

4. Των διατάξεων  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας»  

5. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)." 

6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον 

δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 

ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 
Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές  

 
Η ασφαλιστική κάλυψη ανά κατηγορία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω , ως ελάχιστες 
απαιτήσεις: 
 
Για Επιβατικά Ι.Χ.  
Α. Για το υπ’ αριθμόν ΚΗΙ 4615 και ΚΗΥ 9294 

1. Αστική ευθύνη προς τρίτους : σωματικές βλάβες – 1.220.000€ 

                                               υλικές ζημιές - 1.220.000€ 

2. Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος 

3. Ολοκληρωμένη οδική βοήθεια 

4. Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

Β. Για το υπ’ αριθμόν ΚΗΗ 2970 

Όλα τα ανωτέρω που περιλαμβάνονται στη κατηγορία Α, καθώς και κάλυψη 

ιδίων ζημιών για την αξία των 5.500€ 

 
Για Λεωφορεία 

1. Αστική ευθύνη προς τρίτους : σωματικές βλάβες – 1.220.000€ 
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                                              υλικές ζημιές – 1.220.000€ 

 
Για φορτηγά 

1. Αστική ευθύνη προς τρίτους : σωματικές βλάβες – 1.220.000€ 

                                               υλικές ζημιές - 1.220.000€ 

2. Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

3. Ολοκληρωμένη οδική βοήθεια 

 
Για Μηχανήματα Έργου 

Για τα υπ’ αριθμόν ΜΕ 98298, ΜΕ 44459, ΜΕ 44234, ΜΕ 98297, ΜΕ 86158 

1.  Αστική ευθύνη προς τρίτους : σωματικές βλάβες – 1.220.000€ 

                                                υλικές ζημιές - 1.220.000€ 

2. Αστική ευθύνη εργαλείου – 100.000€ 

 
 
Για Απορριμματοφόρα 

1. Αστική ευθύνη προς τρίτους : σωματικές βλάβες – 1.220.000€ 

                                               υλικές ζημιές – 1.220.000€ 

2. Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

 
Στο ΚΗΥ9248 επιπλέον οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων 

 
Υποσημείωση: Δεν θα προτιμηθούν εταιρείες οι οποίες είναι ελεύθερες παροχής 
υπηρεσιών (ΕΠΥ) και εταιρείες οι οποίες είναι εκτός του συστήματος του Φιλικού 
Διακανονισμού. 
 
 

Άρθρο 4ο : Διάρκεια Ασφάλισης  
 

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.  
Εξαιρούνται τα οχήματα: 

 ΚΗΥ9282: Η ασφάλισή του θα είναι διάρκειας 3 (τριών) μηνών και ως 
ημερομηνία έναρξης ασφάλισης θα οριστεί η ημερομηνία λήξεως του 
προηγούμενου ασφαλιστηρίου 

 ΜΕ 86158: Η ασφάλισή του θα είναι διάρκειας 3 (τριών) μηνών και θα αφορά 
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

 ΜΕ98297: Η ασφάλισή του θα είναι διάρκειας 2 (δύο) μηνών και θα αφορά 
τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο 

 
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

 
Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα 
εντός 30 ημερών. 
 

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 
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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. Εκτός της περίπτωσης που ο εντολοδόχος 
αποφασίσει για περαιτέρω έκπτωση από την συμφωνηθέν. 
 

 
Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωμής 

 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται 
σε (4.340,00) 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. 

 

  
 

 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

β. Φορολογική ενημερότητα 
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γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

 

Παρακαλούμε, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι και στις 10.11.2017 και 

ώρα 12:00 μ.μ. 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στο φορέα 

της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή 

περισσότερους οικονομικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονομικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

Για το Γραφείο Κίνησης 

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος 

 

 

 

 ΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  


