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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

             40.000,00 ευρώ

             2/2019

             CPV: 66514110–0 (Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  ΕΚ Θ Ε Σ Η

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η νόμιμη ασφάλιση όλων των

αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό

διάστημα ενός (1) έτους.

Σκοπός της εργασίας είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων και η

απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών καθώς και την διαφύλαξη των

υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του

οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.

Ο στόλος του Δήμου προς ασφάλιση ανέρχεται συνολικά σε εξήντα οκτώ (68) οχήματα

και μηχανήματα έργου.

Αναλυτική κατάσταση αυτών δίδεται στη συνέχεια.

Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων θα γίνει με τη διενέργεια συνοπτικού

διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη και είναι

υποχρεωτικό από το νόμο, θα συμπεριληφθεί στην τελική σύμβαση με τον ανάδοχο.

Όλα τα οχήματα θα καλυφθούν με τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

Α/Α Περιγραφή ασφαλιστικής κάλυψης Ασφαλιζόμενο

κεφάλαιο

1 Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες
κατ’ άτομο

1.000.000 €

2 Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές ανά
ατύχημα

1.000.000 €



3 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 30.000 €

4 Θραύση κρυστάλλων 1.500 €

Επιπλέον, όλα τα απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου – γερανοφόρα και

καλαθοφόρα θα ασφαλιστούν και για:

Α/Α Περιγραφή ασφαλιστικής κάλυψης Ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο

1 Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες τρίτων κατά τη
λειτουργία τους ως εργαλείο

30.000,00 €

2 Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές τρίτων κατά τη
λειτουργία τους ως εργαλείο

10.000,00 €

Ειδικότερα:

Α- τα οχήματα των οποίων η προμήθεια έχει γίνει με χρηματοδοτική μίσθωση:

1 ΚΗΙ 7311

2 KHI 7310

3 KHI 7307

4 ME 88161

5 KHI 7331

6 ME 92120

7 ME 94682

Πρόσθετες καλύψεις: τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπή και πυρός.

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά 1.000,00 ευρώ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: 10,00 ευρώ

Β - το ΚΗΗ 5520 επικαθήμενο για οδική βοήθεια από ατύχημα και βλάβη.

Γ- για τα δημοτικά λεωφορεία η ασφάλιση θα καλύπτει και τους επιβαίνοντες, βάση των

θέσεων του οχήματος.

Στις ασφαλιστικές καλύψεις δεν περιλαμβάνεται η νομική προστασία οδηγού –

οχήματος, σύμφωνα με την 346/2006 πράξη του Ελ. Συνεδρίου, Τμ.7.

Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων θα ανατεθεί σε νόμιμη ασφαλιστική

εταιρεία ή πρακτορείο κανονικά αδειοδοτούμενο, εγγεγραμμένα και ενταγμένα στα

αρχεία της εποπτικής αρχής ασφαλιστικών εταιρειών που υπάγονται στην Τράπεζα

Ελλάδος. Θα πρέπει, δηλαδή, να έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και

μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων

των επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 στους ΚΑ: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-

6253, 70-6253 και τους αντίστοιχους του έτους 2020.

Ο ανάδοχος, εκτός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων που αναγράφονται στον πίνακα

που ακολουθεί,  έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε

κυκλοφορία ο Δήμος Λαυρεωτικής κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, με τους

ίδιους όρους και προϋποθέσεις.



Τα νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που τυχόν θα περιέλθουν στην κατοχή του

Δήμου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι

την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων

και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη

συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου

Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο όχημα ή μηχάνημα έργου αποσυρθεί από την

κυκλοφορία ή παραμείνει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα

διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική του κάλυψη.

Ο συνολικός χρόνος σύμβασης θα είναι για διάστημα ενός (1) έτους.

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης: 1η Φεβρουαρίου 2019 και ημερομηνία λήξης: 31η

Ιανουαρίου 2020.

Η ασφάλιση των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4212/16 «Νέος

Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3731/2008, του

Π.Δ/τος 28/80, ως και των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης

μεταφορικών μέσων.

Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά της ασφάλειας σε άλλη εταιρεία πλην της επιλεγείσας,

εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κλείσιμο εταιρείας). Στην περίπτωση αυτή,

μεταφορά ασφάλειας θα γίνεται κατόπιν έγγραφης απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής.

Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την

χαμηλότερη τιμή.

Τα προς ασφάλιση οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως δόθηκαν

από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου, αναφέρονται αναλυτικά ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α Αριθμός
κυκλοφορίας

Bonus
Malus

Έτος 1ης

κυκλοφορί
ας

Φορολογή
σιμη ισχύς

Εργοστάσιο
κατασκευής Κατηγορία

1 ΖΥΟ 0357 2 1999 1 FEDERAL ΜΗΧΑΝΑΚΙ

2 ΚΗΗ 2221 1 2009 40 NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

3 ΚΗΗ 2286 1 2009 17 FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

4 ΚΗΗ 5520 1 2010 96 MERCEDES ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

5 ΚΗΙ 3024 1 2001 40 IRIZAR ΠΟΥΛΜΑΝ

6 ΚΗΙ 3088 1 2002 66 MERCEDES ΚΑΔΟΦΟΡΟ

7 ΚΗΙ 3092 1 2002 10 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

8 ΚΗΙ 3140 1 2003 17 FIAT IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ



9 ΚΗΙ 7307 4 2006 72 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

10 ΚΗΙ 7310 1 2006 38 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ

11 ΚΗΙ 7331 1 2006 38 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ

12 ΚΗΙ 9619 1 2006 44 FORD  ΥΔΡΟΦΟΡΟ

13 ΚΗΟ 5635 1 1993 68 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤOΦΟΡΟ

14 ΚΗΟ 6036 1 1990 66 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

15 ΚΗΟ 6039 1 1991 11 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

16 ΚΗΟ 6040 1 1991 68 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

17 ΚΗΟ-6050 1 1989 68 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

18 ΚΗΟ 6093 1 1998 66 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

19 ΚΗΥ 8431 1 1997 16 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

20 ΜΕ 112570 1 2009 90 IVECO ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIKO

21 ΜΕ 117981 1 2010 136 ISUZU ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIKO

22 ΜΕ 42411 1 1990 89 JCB ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΕΡΓΟΥ

23 ΜΕ 62327 1 2001 47 MERCEDES ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

24 ΜΕ 88151 1 2006 99 FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIKO

25 ΜΕ 88161 1 2006 99 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ

26 ΜΕ 92120 1 2006 99 NISSAN ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

27 ΜΕ 94682 1 2007 99 VOLVO ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

28 ΚΗΗ 2213 1 2007 20 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

29 ΚΗΗ 2285 1 1997 13 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

30 ΚΗΗ 5504 1 2010 17 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

31 ΚΗΗ 5505 1 2010 17 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

32 ΚΗΙ 3022 1 2001 70 BOVA ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

33 ΚΗΙ 3195 1 2004 72 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

34 ΚΗΟ 6171 1 2000 54 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

35 ΚΗΙ 7345 1 2006 47 IRIS BUS ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

36 ΚΗΟ 6032 1 1999 54 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

37 ΚΗΟ 6120 1 1999 54 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ



38 ΚΗΟ 6144 1 1994 24 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ

39 ΜΕ-85932 1 2005 150 BUCHER CITY
SPIDER

ΣΑΡΩΘΡΟ

40 ΜΕ-101575 1 2008 17 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ

41 ΚΗΗ-5531 1 2011 35 IVECO ΥΔΡΟΦΟΡΟ

42 ΚΗΙ-3165 1 2004 11 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

43 ΚΗΗ-2226 1 2010 13 SCODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

44 ΚΗΙ-3158 1 2003 16 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14
ΘΕΣΕΩΝ

45 ΜΕ-30416 1 1996 IVECO ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

46 ΚΗΙ-3057 1 2001 16 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

47 ΚΗΗ-2170 1 2008 17 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

48 ΚΗΗ-2171 1 2008 17 ISUZU ΦΟΡΤΗΓΟ

49 ΚΗΟ-6022 1 1998 54 STAYER ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIKO

50 ΜΕ-123868 1 2009 17 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIKO

51 ΜΕ-123869 1 2009 17 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

52 ΜΕ- 123806 1 2009 100 JCB ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

53 ΚΥ 7941 1 2010 17 NISSAN ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

54 ΚΗΙ-3056 1 2001 16 FORD ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

55 ΑΜ-55540 1 2009 100 CNH
INTERNATION
AL S.A.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

56 ΚΗΗ-5545 1 2000 17 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14
ΘΕΣΕΩΝ

57 ΝΧΑ-6040 1 1991 8 MERCEDES ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

58 ΜΕ-59553 1 2000 11 BELARUS ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

59 KHO-6037 1 1991 37 FORD ΣΚΟΥΠΑ

60 ΜΕ-92119 1 2005 56 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ

61 ΚΗΗ-1687 1 2009 10 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ

62 ΚΗΗ-1688 1 2011 15 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ

63 ΚΗΗ-1689 1 2016 11 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

64 ΚΗΙ-7311 1 2006 18 RENAULT ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

65 ΜΕ-66326 1 2002 99 CASE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ



66 ΚΗΗ-2328 2 1997 84 MARCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

67 ΚΗΗ-5587 1 2011 12 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

68 ΚΗΗ-5586 2 2009 17 VOLKSWAGEN ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

Η συντάξασα

Δελαβέκουρα Φωτεινή
ΔΕ1

Ο Προϊστάμενος του
Γραφείου Κίνησης

Λιούμης Ευάγγελος
Ηλεκτρολόγος  ΤΕ4

Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Μαγγενάκη Αναστασία
Αρχ/κτων Μηχ/κος

ΠΕ Α
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

Ασφάλιστρα αυτοκινήτων, οχημάτων

και μηχανημάτων του Δήμου

Λαυρεωτικής  όπως αναλυτικά

αναφέρονται στον πίνακα Ι

(συμπεριλαμβανομένων όλων των

επιβαρύνσεων)

Τεμάχιο        68 40.000,00

Σύνολο 40.000,00

Φ.Π.Α. 0,00

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη 40.000,00

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους

φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.). Ο Δήμος

απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ.

Η συντάξασα

Δελαβέκουρα Φωτεινή
ΔΕ1

Ο Προϊστάμενος του
Γραφείου Κίνησης

Λιούμης Ευάγγελος
Ηλεκτρολόγος  ΤΕ4

Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Μαγγενάκη Αναστασία
         Αρχ/κτων Μηχ/κος ΠΕ Α
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ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α)  Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση όλων των οχημάτων και

μηχανημάτων έργου  του Δήμου  Λαυρεωτικής για ένα (1) έτος.

Β) Ημερομηνία έναρξης σύμβασης: 1η Φεβρουαρίου 2019.

Γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 40.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τους ΚΑ εξόδων:

10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 70-6253 του προϋπολογισμού έτους 2019 και

τους αντίστοιχους του έτους 2020.

Δ)  Νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που τυχόν θα περιέλθουν στην κατοχή του

Δήμου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020 και η

ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη

συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παροχή υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:

ü του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)



ü του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος

Α')

ü του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ

114/8.6.2006 τεύχος Α')

ü του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του

Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού

ü του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό

Συνέδριο»

ü του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

ü του Ν. 3861/2010 (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».

ü των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,

καθώς και των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα

στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του

ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα

κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση

και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Νόμοι,  Π.Δ.  και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν

αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.

Τις ειδικότερες διατάξεις:

ü Του Π.∆. 237/86 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί

υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»,  όπως

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π.∆.1091/81 και

118/85

ü Του Ν.∆. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε

με το Π.∆. 10/2003

ü Του Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κλπ»

ü Του Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.»

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

1. Η διακήρυξη της σύμβασης, όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.



3. Η υπ’  αριθμ.  2/2019  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα

παραρτήματα αυτής.

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

5. Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας

του διαγωνισμού.

6. Γενικοί όροι ασφάλισης

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν

νόμιμα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας

εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα,

σύμφωνα με το Ν.1569/82, όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των

ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,  στο βαθμό που η υπό

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I  της ως άνω

Συμφωνίας, καθώς και

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.  2,  3 και 4

του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή

για την υποβολή προσφοράς.  Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η

νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και

μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο

διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων

κλπ.)  για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η

προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η

περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική

Επιχείρηση.



ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης,

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων )

ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους:

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2  της

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου

2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για

την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.

54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του

οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).



Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 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.

2.  Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και

η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης.  Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  Δεν αποκλείεται  ο

προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

διακανονισμό για την καταβολή τους.

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1  και 2.

Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο

προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,  σύμφωνα με το

τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της

προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2.

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός

βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία

από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην

παράγραφο 1 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός

λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας



δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται

από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης

αυτής.  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,  με τελεσίδικη απόφαση,  από τη

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του

άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και

από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).

ΑΡΘΡΟ  6: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, με

σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά,  αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  και σύμφωνα με τους όρους

που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΑΡΘΡΟ  7: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλο το διάστημα που διαρκεί

η σύμβαση και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε

λόγο.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος έχει την δυνατότητα,  εάν κατά την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών

παραστεί ανάγκη μεταβολής των προβλεπόμενων από την μελέτη υπηρεσιών,  να

αυξομειώσει έως 50% τις προϋπολογιζόμενες εργασίες, όπως την ασφάλιση τυχόν νέων

οχημάτων που θα ενταχθούν στο στόλο οχημάτων του δήμου κατά την διάρκεια της

ισχύος της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο τελευταίος μειοδότης θα

κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, μέσα σε χρονικό δεκαπέντε (15) ημερών

από της κοινοποίησης σε αυτόν των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται και από

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.



 Ο ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι θα ανταποκριθεί πλήρως

προς τους όρους της αριθμ.  2/2019  μελέτης και των λοιπών όρων διατάξεων της

διακήρυξης.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα όταν διαπιστωθεί ότι

παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για μία (1)

ακόμα ασφαλιστική περίοδο, εφόσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές.

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

· Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύμβασης

· Τα συμβαλλόμενα μέρη

ΑΡΘΡΟ  10: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό

πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης»,  ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.

4412/2016.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας

αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση,  με την ίδια

διαδικασία,  γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παραλαβή της εργασίας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του

Ν.4412/2016 και πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Για την παραλαβή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ  12: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η συμπλήρωση των ασφαλίστρων θα γίνεται από τον ανάδοχο και η εξόφληση τους θα

γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία κάθε ασφαλιστήριου

συμβολαίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται

από τα νόμιμα δικαιολογητικά.



ΑΡΘΡΟ 13: ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

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 και

θα γίνει εφάπαξ με αθεώρητη απόδειξη είσπραξης των ασφαλίστρων (εγκυκ. Υπ.Οικ.

Α9934/197/1077 και 1055412/4181/1992).

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους,  τέλη και

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και

τα έξοδα δημοσίευσης.

Το συμβόλαιο δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου (άρθρο 2 ΝΔ 189/1973).

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η διακήρυξη και η σύμβαση διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση

διαφορών που τυχόν προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία,  εκτέλεση ή εφαρμογή της

σύμβασης, ο Δήμος και ο Ανάδοχος κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή

τους,  σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών

ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω

οριζόμενα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Η συντάξασα

Δελαβέκουρα Φωτεινή
ΔΕ1

Ο Προϊστάμενος του
Γραφείου Κίνησης

Λιούμης Ευάγγελος
Ηλεκτρολόγος  ΤΕ4

Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Μαγγενάκη Αναστασία
Αρχ/κτων Μηχ/κος

ΠΕ Α


