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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Εργασία:«Ασφάλιστρα μεταφορικών 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    μέσων» 
       Δ  Η  Μ  Ο  Σ     

    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- 
         - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  

Τ  Ε  Χ  Ν  Ι  Κ  Η     Ε  Κ  Θ  Ε  Σ  Η 

 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, η οποία συντάχθηκε, κατόπιν της 

υπ΄αριθμ. πρωτ.  9108/30-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΥ4ΩΛ3-2ΕΣ) Απόφασης 
Δημάρχου, αφορά την ανάθεση της εργασίας ασφάλισης έτους 2017, των 

δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων και συγκεκριμένα  των 

(44) σαραντατεσσάρων αυτοκινήτων (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, 

φορτηγά παντός είδους, απορριματοφόρα, πλυντήρια κάδων, βραχιονοφόρο 

ανυψωτικό καλάθι), των  (14) δεκατεσσάρων μηχανημάτων έργων (φορτωτές 

- εκσκαφείς, αλυσοφόρος προωθητήρας, σάρωθρα), των (5) πέντε 
δικύκλων.και των (3) τριών τρίκυκλων (μοτο[ποδηλάτων). 
 Τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου, που περιγράφονται στον 

συνημμένο Πϊνακα Μεταφορικών Μέσων-Τεχνική Περιφραφή, θα ασφαλιστούν: 

α) με τις υποχρεωτικές καλύψεις και για τα κατώτατα όρια ασφάλισης, δηλαδή 

για αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και για υλικές ζημιές 

έναντι τρίτων, για ποσό # 1.220.000,00 # € για κάθε μία από τις δύο 

περιπτώσεις, για όλα τα μεταφορικά μέσα, όπως αυτά αναγράφονται στον 

συνημμένο Πίνακα μεταφορικών μέσων-Τεχνική Περιφραφή,  
β) για αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες έναντι τρίτων για ποσό # 20.000,00 
# € και για υλικές ζημιές έναντι τρίτων, για ποσό # 10.000,00 # €  για τα 

μηχανήματα έργου, κατά τη λειτουργία τους ως εργαλεία, όπως αυτά 

αναγράφονται στον συνημμένο Πίνακα μεταφορικών μέσων-Τεχνική 

Περιφραφή, 
γ) για κίνδυνο πυρός για τα επιμέρους οχήματα και ποσά, όπως αυτά 

αναγράφονται στον  συνημμένο Πίνακα μεταφορικών μέσων-Τεχνική 

Περιφραφή,  
δ) για κίνδυνο θραύσης κρυστάλλων  για ποσό #1.000,00# €, για τα οχήματα 

όπως αναγράφονται στον συνημμένο Πίνακα μεταφορικών μέσων-Τεχνική 

Περιφραφή  
ε) για κίνδυνο πυρός από κακόβουλες ενέργειες και για ποσό # 15.000,00 # € 

για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 5480  MERCEDES-BENZ επιβατηγό  
στ) για κίνδυνο από ανασφάλιστο όχημα για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 5480  
MERCEDES-BENZ επιβατηγό και 
ζ) για οδική βοήθεια για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 5480  MERCEDES-BENZ 
επιβατηγό.  
 Στον διαγωνισμό για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας γίνονται δεκτές 

Προσφορές μόνο από Ανώνυμες Εταιρίες Ασφαλειών, που ασκούν νόμιμα 

στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης από αυτοκίνητα,  είτε απευθείας, 

είτε μέσω Ασφαλιστικής Εταιρείας ή Ασφαλιστικού Γραφείου που επισήμως τις 

εκπροσωπεί. 



 
 

 
 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΚΕ και του χαρτοσήμου  ανέρχεται στο ποσό των 

# 28.300,00  #  €.  
 Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα βαρύνει 

αποκλειστικά τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ( Κ.Α. 10-6253 
#1.100,00# €, 15-6253 #2.800,00# €, 20-6253 #19.000,00# €, 30-6253 
#1.900,00# € & 35-6253 #3.500,00# €) και θα προέλθει από πόρους του 

Δήμου. 
 Η ανάθεση θα γίνει με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από 

συνοπτικό διαγωνισμό ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, με 

σφραγισμένες Οικονομικές Προσφορές με κατ΄αποκοπή τίμημα, ανά 

μεταφορικό μέσο και συνολικά, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη Προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των Ν. 3463/2006,  Ν. 3731/2008,  Ν. 3852/10, των άρθρων 88 και 117 του Ν. 

4412/2016 και της εγκεκριμένης Διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
 

      Λουτράκι   14 / 2 /2017 
 Η Συντάξασα 

 
 
 
                                                                              Λάμπρου Νικολέττα              
                                                                                          ΠΕ 13 – Α΄                            
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  
Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΕΙΣ

ΘΕΙΣΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1. Ασφάλιση δημοτικών 

αυτοκινήτων, μηχανημάτων  

έργου, δίκυκλων και 

τρίκυκλων, για το έτος 2017 

 (44) 
αυτοκίνητα 
(επιβατηγά, λεωφορεία, 

βυτιοφόρα, φορτηγά 

παντός είδους, 

απορριματοφόρα, 

πλυντήρια κάδων & 
ανυψωτικό καλάθι), 
(14) μηχανήματα 
έργου (φορτωτές - 
εκσκαφείς, σάρωθρα, 
αλυσοφόρος 

προωθητήρας),  
(5) δίκυκλα & 
(3) τρίκυκλα 
  

Από 31-5-2017 
έως και 30-.5-
2018 

     28.300,00   €  
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ                                                             28.300,00  € 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ  1 
1) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση των δημοτικών 

οχημάτων και συγκεκριμένα  των (44) αυτοκινήτων (επιβατηγά, λεωφορεία, 

βυτιοφόρα, φορτηγά παντός είδους, απορριματοφόρα, πλυντήρια κάδων, 

βραχιονοφόρο ανυψωτικό καλάθι), των (14) μηχανημάτων έργου (φορτωτές - 
εκσκαφείς, αλυσοφόρος προωθητήρας, σάρωθρα),των (5) πέντε δίκυκλων,και 

των (3) τριών τρίκυκλων (μοτοποδήλατα), για ένα ημερολογιακό έτος, από τη 

λήξη των ισχυόντων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων έτους 2016, ήτοι από 00:01 
της 31ης /5/2017 έως 23:59 της 30ης /5/2018. 
 Τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου, που περιγράφονται στον 

συνημμένο Πϊνακα μεταφορικών μέσων-Τεχνική Περιφραφή, θα ασφαλιστούν: 

 Α) με τις υποχρεωτικές καλύψεις και για τα κατώτατα όρια ασφάλισης, 

δηλαδή για ποσό # 1.220.000,00 # €, : 
 Α1)για αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες στους επιβαίνοντες στο 

καλυπτόμενο όχημα και σε τρίτους που δεν επιβαίνουν στο καλυπτόμενο 

όχημα, καθώς και σε τρίτους που δεν επιβαίνουν στο καλυπτόμενο όχημα σε 

περίπτωση κλοπής του καλυπτόμενου οχήματος και  
Α2) για υλικές ζημιές σε πράγματα τρίτων, που δεν μεταφέρονται με το 

καλυπτόμενο όχημα και σε πράγματα τρίτων που δεν μεταφέρονται με το 

καλυπτόμενο όχημα σε περίπτωση κλοπής του καλυπτόμενου οχήματος 
 για κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις και για όλα τα μεταφορικά μέσα, όπως 

αυτά αναγράφονται στον συνημμένο Πίνακα μεταφορικών μέσων-Τεχνική 

Περιφραφή,  
 Β) για αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες έναντι τρίτων για ποσό # 

20.000,00 # € και για υλικές ζημιές έναντι τρίτων, για ποσό # 10.000,00 # €  για 

τα μηχανήματα έργου, κατά τη λειτουργία τους ως εργαλεία, όπως αυτά 

αναγράφονται στον συνημμένο Πίνακα μεταφορικών μέσων-Τεχνική 

Περιφραφή, 



 
 

 
 

 Γ) για κίνδυνο πυρός για τα επιμέρους οχήματα και ποσά, όπως αυτά 

αναγράφονται στον  συνημμένο Πίνακα μεταφορικών μέσων-Τεχνική 

Περιφραφή,  
 Δ) για κίνδυνο θραύσης κρυστάλλων  για ποσό #1.000,00# €, για τα 

οχήματα όπως αναγράφονται στον συνημμένο Πίνακα μεταφορικών μέσων-
Τεχνική Περιφραφή  
 Ε) για κίνδυνο πυρός από κακόβουλες ενέργειες και για ποσό # 

15.000,00 # € για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 5480  MERCEDES-BENZ επιβατηγό  
 ΣΤ) για κίνδυνο από ανασφάλιστο όχημα για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 

5480  MERCEDES-BENZ επιβατηγό και 
 Ζ) για οδική βοήθεια για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 5480  MERCEDES-
BENZ επιβατηγό.  
2)  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των # 28.300,00  #  €, 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Κ.Ε. και του χαρτόσημου. 
 
ΑΡΘΡΟ  2 
Η παροχή της υπηρεσίας (CPV : 6651410-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης 

μηχανοκίνητων οχημάτων») διέπεται από τις διατάξεις: 
1.Των άρθρ. 149, 209 & 286 Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
2. Των άρθρ. 2 $ 3 Π.Δ. 237/86 (ΦΕΚ 110/Α/1986) «Κωδικοποίηση των περί 

υποχρεωτικής ασφαλίσεως οχημάτων» 
3. Του άρθρου 26 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) 
4. Της υπ΄αριθμ. 100/18-7-2016 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 
5. Των άρθρ. 30, 31, 33 του Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 17/Α/2009) «Ταμείο 

εγγυήσεων, καταθέσεων και επενδύσεων-Ασφάλιση οχημάτων, Αντασφαλίσεις, 

κλπ» 
6. Του άρθρ. 83 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
7. Του άρθρ. 225 Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
8. Της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 35130/739/9-8-2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1291/Β/2010) «Αύξηση 

χρηματικών ποσών άρθρ. 83 παρ. 1 Ν. 2362/1995- Σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, κλπ» 
9. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ». 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
 Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά είναι: 
α) Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού. 
β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός  της Προσφοράς. 
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 
δ) Πίνακας Μεταφορικών Μέσων-Τεχνική Περιγραφή. 
 
ΑΡΘΡΟ  4 
  Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει Προσφορά για το σύνολο 

της ποσότητας των οχημάτων. Η εργασία θεωρείται ενιαία και όποιος 

διαγωνιζόμενος υποβάλει Προσφορά για μέρος αυτής, δεν θα γίνεται 

αποδεκτή. 



 
 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ  5 
 Η προσφερόμενη τιμή ανά όχημα του Αναδόχου είναι σταθερή και 

αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν υπόκειται για 

κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
 
ΑΡΘΡΟ  6 
 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού, ο Ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη 

σχετική Σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ  7 
 Οποιοδήποτε νέο όχημα που θα τεθεί σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια 

της εργασίας, θα ασφαλιστεί από τον Ανάδοχο , με κόστος ανάλογο με αυτό θα 

έχει προσφερθεί για παρόμοια οχήματα-μηχανήματα έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ  8 
  Φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον 

Ανάδοχο και μόνο αυτόν, χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.  
 
 
                                                                                        ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
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