ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
« ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός
προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Έντυπο οικονομικής
προσφοράς

Αριθμός Μελέτης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

:
:
:

2/2020
4.300,00 €
Ιδίους Πόρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
Αριθμ. Τεχν. Περιγραφής

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Aρ:2/2020
CPV: 66510000-8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ασφάλιση οχημάτων (επιβατικών, φορτηγών,
απορριμματοφόρων) του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας, για χρονικό διάστημα από τη
λήξη της τρέχουσας ασφάλισης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση

οχημάτων

(επιβατικών, φορτηγών,

απορριμματοφόρων) του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 4.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων
των επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑ: 20.6253 & 70.6253 του προϋπολογισμού
του Δήμου οικ. Έτους 2020.
Η ασφάλιση αφορά

οχήματα

(επιβατικά, φορτηγά, απορριμματοφόρα)

του Δήμου όπως αυτά

αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης.
Η ασφάλιση κρίνεται απαραίτητη λόγω της υποχρέωσης να ασφαλίζονται τα οχήματα των Δήμων,
καθότι δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρ. 3 του Π.Δ. 237/86. Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται
διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς να
εξαρτάται από την εν τοις πράγματι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός αν έχει τηρηθεί η
διαδικασία της ακινησίας (άρ. 2 παρ. 1 ΠΔ. 237/86, άλλες συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρ. 26
του Ν. 4141/2013), Η υποχρέωση της ασφάλισης προκύπτει από τον Ν. 3557/2007(ΦΕΚ 100/Α’ )
«Τροποποίηση του Π.Δ. 237/86(ΦΕΚ 110/Α΄), με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976(ΦΕΚ
331/Α΄) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης και
άλλες διατάξεις».
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος που θα καταθέσει προσφορά για την ανωτέρω μειοδοτική διαδικασία
ανάθεσης θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσει περιγραφή πακέτου κάλυψης για κάθε όχημα.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο
118 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των
ασφαλίστρων των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στο έντυπο
οικονομικής προσφοράς).
Οι τιμές ενδεικτικού προϋπολογισμού προέρχονται από το ελεύθερο εμπόριο.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της υπηρεσίας είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο ποσό των
4.300,00€ και θα βαρύνει τους οικείους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου-ΛίμνηςΑγίας Άννας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα.

Α/Α
1
2

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Κ.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
20.6253
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
1.845,00
70.6253
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
2.455,00
Λίμνη 28/8/2020
Θεωρήθηκε
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

Συντάχθηκε

Ευμορφία Παπακωνσταντίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
Αριθμ. Τεχν. Περιγραφής

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Aρ:2/2020
CPV: 66510000-8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι καλύψεις των οχημάτων θα είναι αυτές του άρ. 6 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 237/1986 και
προαιρετικοί κίνδυνοι, που είτε κρίνονται αναγκαίοι στα πλαίσια της διαχείρισης και εκμετάλλευσης
των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, είτε προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
οχημάτων αυτών, σε συνδυασμό με τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν. Οι ελάχιστες
απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι οι εξής:


Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο από
τον νόμο ποσό.



Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον
νόμο ποσό.



Θραύση κρυστάλλων-υαλοπινάκων



Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα



Προστασία Bonus Malus



Φροντίδα ατυχήματος (ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος)



Οδική βοήθεια



Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Ειδικότερα,

τα

οχήματα

που

αναφέρονται

με

χαρακτηριστικό

πινακίδας

κυκλοφορίας

απορριμματοφόρα, καλύπτονται επιπλέον για:


Αστική ευθύνη Υ.Ζ τρίτων κατά τη λειτουργία ως εργαλείο



Αστική ευθύνη Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων κατά τη λειτουργία του ως εργαλείο.

Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων, η απόλυτη
ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα
οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.
Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το
δικαίωμα διακοπής της ασφάλισης οχημάτων

που αποσύρονται από την κυκλοφορία και

επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία, επιλέγοντας ο ίδιος
τις ασφαλιστικές καλύψεις.

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους
και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό
κλπ).
Καθώς τα τρέχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων

του Δήμου δεν έχουν ίδιες

ημερομηνίες λήξης, θα ασφαλίζονται τμηματικά, κατόπιν παραλαβής του ειδοποιητηρίου από την
Υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσκλησης.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι 4.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων και αφορά ετήσια ασφάλιστρα για τα κάτωθι οχήματα:
ΑΡ.
A/A
1.
2.
3.
4.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΗΙ 8833
ΚΗΙ 8832
ΚΗΙ 8823
ΚΗΙ 8836

ΕΡΓ.
ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟΡ/ΡΟ
ΑΠΟΡ/ΡΟ
ΑΠΟΡ/ΡΟ
ΑΠΟΡ/ΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
IVECO
MAN
MERCEDES
MAN

Κ.Α

ΙΠΠΟΙ
35
41
36
41

20.6253
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΚΗΙ 5468
ΚΗΙ 3748
ΚΗΙ 5469
ΚΗΙ 8873
ΚΗΟ 7147
ΚΗΟ 7265
ΚΗΙ 8874

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

NISSAN
HYUNDAI
NISSAN
ISUZU
MERCEDES
IVECO
ISUSU

70.6253

14
11
16
18
88
57
17

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα:
1. Βεβαίωση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ή του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλης
εποπτεύουσας αρχής για το ότι το υποψήφιο νομικό πρόσωπο διαθέτει κατά την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς άδεια λειτουργίας και ασκεί ασφαλιστικές δραστηριότητες που
καλύπτουν τις ασφαλίσεις των κλάδων αστικής ευθύνης οχημάτων και πυρός.
2. Επίσημο αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου (ισχύοντος) κωδικοποιημένου
καταστατικού της εταιρείας και το ΦΕΚ δημοσίευσής του, άλλως επίσημο αντίγραφο ή νόμιμα
επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του καθώς και τα ΦΕΚ
δημοσίευσής τους (Σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως αντιγράφου ΦΕΚ από το Εθνικό
Τυπογραφείο αρκεί το διαβιβαστικό προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών).
3. Επίσημο αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε σε
Σώμα το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και το ΦΕΚ δημοσίευσης του ή οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο, ανάλογα με τον εταιρικό τύπο του συμμετέχοντος, από το οποίο να προκύπτει η
ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση του συμμετέχοντος.
4. Πιστοποιητικό από αρμόδια εποπτική αρχή ή άλλο επίσημο έγγραφο ότι διαθέτει άδεια σύστασης
και λειτουργίας της εταιρείας. Στην περίπτωση κατά την οποία η προσφέρουσα ασφαλιστική
εταιρεία προέρχεται από συγχώνευση, εξαγορά, απορρόφηση κλπ περισσοτέρων εταιρειών θεωρείται
ότι συστάθηκε και λειτουργεί από του έτους που εκδόθηκε η πρώτη άδεια οποιασδήποτε εξ αυτών.
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής περί της μη ανακλήσεως
αδείας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας κατά την τελευταία πενταετία. Ασφαλιστική Εταιρεία
της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε έστω και προσωρινά στη διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας για οποιοδήποτε λόγο, δεν γίνεται δεκτή στο διαγωνισμό.

6.

Πρωτότυπο έγγραφο αρμόδιας εποπτικής αρχής στο οποίο να φαίνονται τα περιθώρια
φερεγγυότητας του πιο πρόσφατου έτους. Διαφορετικά, βεβαίωση από την προσφέρουσα εταιρεία
αρμοδίως υπογεγραμμένη, από την οποία να προκύπτει το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας της
τελευταίας οικονομικής χρήσης πού έχει κλείσει.

7.

Πρόσφατη βεβαίωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης

από Ατύχημα

Αυτοκίνητων.
8.

Τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16(άρ. 79, άρ. 73 παρ.
1 και 2, άρ. 80 παρ. 2 και 3 & 93):











Εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή/και Γ.Ε.Μ.Η(ηµ/νία έκδοσης έως
τριάντα(30) ηµέρες πριν την υποβολή)
Πιστοποιητικό οικονομικής δραστηριότητας φορολογουμένου (σχετικής µε το αντικείμενο της
πρόσκλησης)
Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) κα προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.(ηµ/νία έκδοσης έως τρείς(3) µήνες πριν την υποβολή από
τον προσωρινό ανάδοχο) ή Υπεύθυνη ∆ήλωση (αρ. 43 παρ. 7 Ν. 4605/19 περίπτωση αγ΄) µε
ηµ/νία υπογραφής µμεταγενέστερης της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό µη πτώχευσης, εκκαθάρισης κ.λ.π.(ηµ/νία έκδοσης έως τρείς(3) µήνες πριν
την υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο)
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους Οργανισµούς Κοινωνικής
Ασφάλισης στους οποίους οφείλει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία να καταβάλει εισφορές
(µε ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και έως τρεις (3) µήνες πριν την
ημερομηνία υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο).
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (µε ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς).
Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) και ισχύουσας εκπροσώπησης από το
Γ.Ε.Μ.Η. (ηµ/νία έκδοσης έως τριάντα(30)ηµέρες πριν την υποβολή.
Υπεύθυνη δήλωση, µε ηµ/νία µετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίµου σε βάρος του
προσωρινού αναδόχου, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφορών. (άρ. 80 παρ. 2γ΄, 376 παρ. 17Ν.4412/16, όπως
προστέθηκε µε το άρ. 43 παρ. 46α΄του Ν. 4605/19 - αντικαθιστά το πιστ/κό που εκδίδεται
από τη ∆/νση Προγραμματισμού και Συντονισµού της Σ.Ε.Π.Ε µέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοσή του.)
- Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η ασφαλιστική εταιρεία να ανήκει στο
Φιλικό διακανονισμό ή άλλο εφάμιλλο σύστημα άμεσης πληρωμής, και αυτό θα
αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών εγγράφων.
Λίμνη 28/8/2020
Θεωρήθηκε
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

Συντάχθηκε
Ευμορφία Παπακωνσταντίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
Αριθμ. Τεχν. Περιγραφής

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Aρ:2/2020
CPV: 66510000-8

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ.
A/A
1.
2.
3.
4.

ΕΡΓ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ

ΚΗΙ 8833

ΑΠΟΡ/ΡΟ

ΚΗΙ 8832

ΑΠΟΡ/ΡΟ

ΚΗΙ 8823

ΑΠΟΡ/ΡΟ

ΚΗΙ 8836

ΑΠΟΡ/ΡΟ

ΚΗΙ 5468

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΚΗΙ 3748

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΚΗΙ 5469

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ 8873

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΟ 7147

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΟ 7265

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ 8874

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

Κ.Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
IVECO
MAN
MERCEDES
MAN

ΔΑΠΑΝΗ

ΙΠΠΟΙ
35
41
36
41

20.6253
Σ υ ν ο λ ο:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NISSAN
HYUNDAI
NISSAN
ISUZU
MERCEDES
IVECO
ISUSU

14
11
16
18
88
57
17

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

70.6253

Σ υ ν ο λ ο:

450,00
470,00
455,00
470,00
1.845,00
260,00
255,00
360,00
360,00
490,00
465,00
265,00
2.455,00
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Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της συγγραφής.
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων και
σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβαση, θα ασφαλιστούν τα οχήματα του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.
Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο μειοδότης για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Η εν λόγω υπηρεσία διέπεται κα θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τις
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του ΠΔ 237/86 «κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περι
υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης όπως τροποποιήθηκε
από το Ν. 1569/85 και το ΠΔ 1091/81 και 118/85», καθώς κ τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία.
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Τεχνική έκθεση
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Άρθρο 4ο : Προϋπολογισμός και Τρόπος εκτέλεσης.
Ο προϋπολογισμός της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.300,00€
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο ανάθεσης
την χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των ασφαλίστρων των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
Η ασφάλισή τους θα γίνει για ένα έτος αρχής γενομένης από την λήξη της παλαιάς ασφάλισης κάθε
οχήματος.
Στο χρονικό διάστημα αυτό τονίζεται ότι καμία μεταβολή των προσφερόμενων τιμών δεν θα δεχθεί η
Υπηρεσία προς τα πάνω, εκτός αν αλλάξουν τα κατώτατα όρια ασφάλισης των οχημάτων από το
κράτος.
Άρθρο 5ο : Δικαίωμα συμμετοχής
Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην
Ελλάδα 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 επίσημο έγγραφο. Είναι υποχρεωτική
η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν πρόσωπο (πράκτορας,
μεσίτης παραγωγός ασφαλίσεων κλπ)για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών
διαμεσολαβούν κα η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας, με αυτή ώστε να αποκλειστεί
η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μιας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.
Άρθρο 6ο : Σύμβαση.
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία,
βάσει του Ν. 4412/2016, υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για
ένα έτος.
Άρθρο 7ο : Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες.
Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από τη λήξη της τρέχουσας ασφάλισης και χρονικό
διάστημα ένα έτος
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην παρούσα μελέτη, εκδίδοντας τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία
ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Άρθρο 8ο : Πλημμελής εργασία.
Εάν τα ασφάλιστρα δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 9ο : Πληρωμές
Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.
Άρθρο 10ο : Φόροι , τέλη , κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα
της ανάθεσης, βάσει των κειμένων διατάξεων.
Άρθρο 11ο : Σταθερότητα τιμών.
Καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης τονίζεται ότι καμία μεταβολή των προσφερόμενων τιμών
προς τα πάνω δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία, εκτός αν αλλάξουν τα κατώτατα όρια ασφάλισης των
οχημάτων από το κράτος.
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