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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     KATAΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                  Μεσολόγγι 17-02-2022
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ            
Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο  CPV: 64110000-0                 
Πληροφορίες:Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή    ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ
                           Σακαβέλα Γεωργία                      ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Τηλ.: 2631360983-987                                          ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ                   
Φαξ: 2631025041                                                   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Ε-mail: gsakavela@2607.syzefxis.gov.gr            ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθ.Πρωτ: 8018/17-02-2022                              ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.655,00€

                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Υπηρεσία ετήσια ασφάλιση 
οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2022», 
σύμφωνα με την από 02/02/2022 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης, με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Τεύχος 147 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 50 του ν. 4782/2021.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός το ποσό: δεκαπέντε χιλιάδων εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ 
(15.655,00€) και θα βαρύνει τους ΚΑ: 20.6252, 20.6253, 35.6253 και 10.6253 «Υπηρεσίες 
ασφάλισης οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου».
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 163/2022 
(ΑΔΑ:9ΘΙΨΩΡΖ-Υ3Ο), 164/2022 (ΑΔΑ:ΨΛΤ9ΩΡΖ-Ω7Σ), 165/2022 (ΑΔΑ:96ΩΥΩΡΖ-ΘΦΘ) και 
166/2022 (ΑΔΑ:6Ξ57ΩΡΖ-5ΨΖ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης β) η βεβαίωση της 
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο 
Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1 αντίστοιχα, και θα βαρύνουν τον 
Προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έτους 2022.
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο, 
όπως ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Πέμπτη 24/02/2022 
και ώρα 10:00 π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου, (Ταχ.Δ/νση: Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι, 
1ος όροφος, Τ.Κ:30200 και e-mail: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr ή 
gsakavela@2607.syzefxis.gov.gr .

Θα πρέπει να αναγράφονται :

mailto:gsakavela@2607.syzefxis.gov.gr
mailto:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
mailto:gsakavela@2607.syzefxis.gov.gr
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Προς τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ( Πρωτόκολλο Δήμου )

Δ/ΝΣΗ: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο, Τ.Κ: 30200

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την δαπάνη με τίτλο: «ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Προϋπολογισμού μελέτης: 15.655,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Πέμπτη 24/02/2022 

και ώρα: 10.00 π.μ.
               «Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Η προσφορά θα γίνει αποδεκτή, εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της από 02/02/2022   
μελέτης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι 
αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της υπηρεσίας 
και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης και τα αποδέχεται πλήρως. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς. 

Συνημμένα με την οικονομική σας προσφορά, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε (κατάθεση 
– αποστολή) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του).

Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 
Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα 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 (O.E. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής της).

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 620e24f95b49dcae4b899110 στις 17/02/22 13:54

4. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση 
εταιρίας).

5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από 
το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή 
ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον 
και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης 
αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών.

6. Πιστοποιητικό  του ΓΕΜΗ  από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων   

7. Εκτύπωση της καρτέλας ``Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης `` από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως αυτά εμφανίζονται στο 
Taxisnet από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικότητας 
δραστηριότητας  τους 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά 
υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) στην οποία να δηλώνει ο οικονομικός φορέας: 

α. σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

β. δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

γ. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του Ν.4412/2016.

δ. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 
του Ν.4412/2016.

ε. έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την από 01-02-2022 Μελέτη της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης ) σε όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης.

στ. η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων
10. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους έγγραφο 

της Δ/νσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Απολογιστικής του Υπ. Εμπορίου ή της 
Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο θα πιστοποιεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και 
ότι τηρεί τους κανόνες περί τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίων φερεγγυότητας, 
με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους 
της με αριθμό 4/2022 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης.   

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με 
ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες 
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για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός 
υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει 
συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα του παρόντος στην 
ιστοσελίδα του Δήμου : www.messolonghi.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επί της 
τεχνικής έκθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, τηλ: 
2631360983-987 (κ. Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή – Σακαβέλα Γεωργία)

Ο Δήμαρχος 

                                                                      Λύρος Κώστας 

Συνημμένα :

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  

3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

http://www.messolonghi.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Μεσολόγγι 01-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

Αρ.Μελέτης : 4/2022

                                                              
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #15.655,00€#
(συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης - option έως του ποσού των 
2.000,00 € για την  ασφάλιση νέων οχημάτων- μηχανημάτων έργων )
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη 
διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016

CPV: 66514110-0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

❖ Τεχνική Έκθεση
❖ Τεχνικές Προδιαγραφές
❖ Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
❖ Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης

ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  (Βάσει της Κατευθυντήριας Οδηγίας

25/2020 της ΕΑΔΔΗΣΥ )

Ενδεικτικός Προυπολογισμός : 15.655,00 €
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❖ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 01-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Αρ.μελέτης: 04/2022

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη παρούσα  μελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των, οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, για χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος .
Οι υπηρεσίες ασφάλισης πραγματοποιούνται σε εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 & 2 
του Π.Δ. 237/1986 και συγκεκριμένα: 
1. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου 
και κάθε οδηγού ή προστιθέμενου για την οδήγηση ή υπευθύνου του ασφαλισμένου 
οχήματος (νοείται κάθε όχημα που κινείται επί του εδάφους μηχανοκίνητα ή 
ηλεκτροκίνητα και τα ρυμουλκούμενα από αυτά οχήματα). Εξαιρείται η αστική 
ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του οχήματος με κλοπή ή βία και αυτών 
που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως.

2. Η ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική 
ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή σωματικής βλάβης  ή ζημιών σε  πράγματα, στην οποία 
περιλαμβάνεται και η χρηματική  ικανοποίηση  για  ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, 
καθώς και την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης  ή  σωματικών βλαβών έναντι των 
μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου του 
οποίου  η  αστική  ευθύνη  καλύπτεται  σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, 
ανεξάρτητα από δεσμό συγγένειας.
Η ασφαλιστική  κάλυψη επίσης θα περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη του κυρίου 
ή κατόχου έναντι τρίτων σε  περίπτωση  αυτοκινήτων  που  έχουν, είτε κλαπεί, είτε 
αποκτηθεί με  χρήση  βίας.
Τα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής 
ασφάλισης" (84/5/ΕΟΚ Αρ. 3, Αρ. 2 παραγρ. 2).
Εξαιρείται της κάλυψης η αστική ευθύνη έναντι προσώπων τα οποία 
συγκατατέθηκαν να  μεταφερθούν με αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει 
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ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο  αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα 
μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης. (84/5/ΕΟΚ Αρ. 2, παρ. 
1, εδαφ. 2)".

Οι προσφερόμενες τιμές θα αναφέρονται στο ετήσιο κόστος ασφάλισης και θα 
παραμείνουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή εκτός 
εάν υπάρξει παρέμβαση του Υπουργείου Εμπορίου, όσον αφορά
τις καλύψεις από υλικές ζημιές (Υ.Ζ.) και σωματικές βλάβες (Σ.Β.).

Η οικονομική προφορά θα δοθεί σε συνολικό ποσό σε ευρώ (€) όπου θα 
συμπεριλαμβάνεται το κόστος όλων των καλύψεων και για όλα τα αναφερόμενα 
οχήματα και μηχανήματα έργων της παρούσας μελέτης και θα
αφορά το ετήσιο κόστος ασφάλισης.

Για τη σύνταξη των όρων ασφάλισης κινητής περιουσίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι 
διατάξεις των :
❖ του άρθρου 6 παρ. 10 Ν.4412/2016 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»
❖ την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/ 2020 της ΕΑΔΔΗΣΥ με θέμα: "Ζητήματα  

υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής 
της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης  του άρθρου 6 παρ. 10 Ν. 
4412/2016".

❖ Το Ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331Α/1976), άρθρ. 5 και 12 «Περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεων..»

❖ Το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α/1986), άρθ. 2 παρ. 1.όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθ. 26 παρ. 1 του  Ν.4141/13. 

❖ Το 185/β/1993 ΦΕΚ "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης"

❖ Το Ν. 2496/97 « Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για 
την ασφάλεια»

❖ Τις δ/ξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες  δ/ξεις.

❖ Το Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100Α/2007), άρθ. 9 παρ. 4(Τροποποίηση του Π.Δ. 
237/1986 (ΦΕΚ110Α) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 «Περί 
υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων  αυτοκινήτων αστικής 
ευθύνης» ΦΕΚ 331Α & άλλες δ/ξεις) & Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81Α/2013) άρθρ. 
26 παρ. 1 «τροποποιήσεις του Π.Δ. 237/1986».

❖ Τον  Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α 114/Α ́/8-6-2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
& Κοινοτήτων»

❖ Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α ́/203-2007 « Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο  νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες δ/ξεις»

❖ Το Ν.3852/ΦΕΚ/87 Α ́/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

❖ Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
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❖ Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112α ́/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες δ/ξεις»

❖ Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων»

❖ Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
υποπαράγραφο στ20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-

❖ 2014).
❖ Την Υ.Α. Π.Ι /2390/16 -10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

❖ Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτεία (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό & 
άλλες δ/ξεις.

❖ Το Ν. 4364/2016 ΦΕΚ Α ́ 13/5-02-2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης .....».

❖ Το Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), και λοιπών νομίμων διατάξεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν μέχρι σήμερα .

❖ του Ν.4555 / 2018 (ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας  -Ενίσχυση 
της Συμμετοχής 

❖ Βελτίωση της οικονομικής  και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.» 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

❖ του άρθρου 203 «Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», 
❖ του Νομοθετικού Διατάγματος 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 

Ασφάλισης»,
❖ της διάταξης της παρ. 13 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 (ΦΕΚ Α’ 139), καθώς 

και του Π.∆.237/86 (ΦΕΚ Α’110) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/76 
«Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής 
ευθύνης», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων και 
ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου του Δήμου με τα  ελάχιστα ποσά υποχρεωτικής 
ασφαλιστικής κάλυψης για κάθε είδος κίνδυνο και σύμφωνα με τις Τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης   , όπως αυτά ορίζονται με  απόφαση της 
Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με 
τον  Ε∆ΤΚ όπως προβλέπεται στον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου,  
της 23ης Οκτωβρίου 1995, για την θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών του 
καταναλωτή.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα συμμετέχουν είτε οι ίδιες είτε διαμέσων 
πρακτόρων, διαμεσολαβητών, μεσιτών, κ.λπ., θα πρέπει να  είναι κάτω από την 
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εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος 
(Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α:13/5 -02-2016)).
Κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, 
παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.), πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί. 

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.
Καθώς τα τρέχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων, οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου δεν έχουν ίδιες ημερομηνίες λήξης, θα ασφαλίζονται 
τμηματικά, κατόπιν παραλαβής του ειδοποιητηρίου από την Υπηρεσία.
Τυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στη κατοχή του Δήμου 
θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την 
ημερομηνία λήξης των ασφαλιστήριων συμβολαίων όλων των υπόλοιπων οχημάτων 
και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο & ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη 
συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου.
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 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  (Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε συνολικό 
ποσό σε ευρώ (€) θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος όλων των καλύψεων και για όλα  
τα αναφερόμενα οχήματα και μηχανήματα έργων της παρούσας  μελέτης και θα  
αφορά το ετήσιο κόστος ασφάλισης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

                                          
                                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (*)

Α/Α                           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  ΠΟΣΟ 
1. Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργων 

σύμφωνα με τους πίνακες οχημάτων -
μηχανημάτων έργου του παρόντος Τεύχους 
μελέτης 

         13.655,00

2. Δικαίωμα προαίρεσης (option ) για ασφάλιση 
νέων οχημάτων μηχανημάτων έργων 
(προβλέψεις ασφάλισης οχημάτων )

         2.000,00

                                 ΣΥΝΟΛΟ         15.655,00
 

*) Το ως άνω αναφερόμενο συνολικό ποσό δαπάνης, διαμορφώθηκε κατόπιν 
αντίστοιχης έρευνας αγοράς που έκανε η αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών οχημάτων – μηχανημάτων 
Ο.Τ.Α. (στοιχεία συμβάσεων παρελθόντων οικονομικών ετών,
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πλέον της απαραίτητης προσαύξησης, λαμβανομένου υπόψη των δεδομένων του 
νέου στόλου οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου και
του δικαιώματος προαίρεσης οption).

(**) Το Δικαίωμα προαίρεσης (option) αφορά την ασφάλιση νέων οχημάτων και 
μηχανημάτων έργων τα οποία αναμένεται να περιέλθουν στην
κατοχή του Δήμου κατά τη διάρκεια της σύμβασης (προβλέψεις ασφάλισης νέων 
οχημάτων μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας
μελέτης). Το προϋπολογισθέν ποσό, που αναλογεί, προκύπτει από συγκριτικά 
στοιχεία κόστους (άτυπη έρευνα αγοράς και στοιχεία συμβάσεων
παρελθόντων οικονομικών ετών, αντίστοιχων οχημάτων - μηχανημάτων έργων)

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της υπηρεσίας  είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο 
ποσό των #15.655,00€ # (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους 
οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:02-02-2022
                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 02-02-2022

  Η   Συντάξασα                                                             Η Προϊσταμένη                                  
                                             

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  (€)

2022

1. 20.6252 Ασφάλιστρα μηχανήματων έργου 5.000,00

2. 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00

3. 35.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων,χορτοκοπτικών μηχανημάτων 
κλπ.

595,00

4. 10.6253 Ασφάλιση  ηλεκτρικού ποδηλάτου 60,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.655,00€
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Σακαβέλα Γεωργία                                             Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:02-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Αρ.μελέτης: 04/2022

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

     Σκοπός της υπηρεσίας που συνίσταται στην ασφάλιση των οχημάτων, 
μηχανημάτων  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, και θα συμπεριλαμβάνουν:

Α.1 Παρεχόμενες καλύψεις για όλα τα οχήματα (ανά αυτοκίνητο ,μηχάνημα έργου  
κλπ )

         ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ) ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
Σωματικές βλάβες (Σ.Β.) τρίτων κατ’ 
άτομο

1.300.000,00€ (*)Ευρώ /άτομο 

 Υλικές ζημιές (Υ.Ζ.), ανά γεγονός 
(ατύχημα)

1.300.000,00 (*)Ευρώ

                                   
                               ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ )
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          Θραύση κρυστάλλων Αξία κάλυψης  1.200,00  ευρώ  για  
Μηχανήματα έργου & οχήματα Δήμου   
ANA ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

Πυρκαγιά (κακόβουλες ενέργειες -
Τρομοκρατική ενέργειες )
 ασφαλιζόμενη αξία  για το  όχημα 
5.000€  

Για το επιβατικό  όχημα  ΚΗΥ 7552

Oδική βοήθεια (συμπεριλαμβανομένης 
της ρυμούλκησης οχήματος μικτού 
βάρους έως και 3.500 kgr) 

Για το επιβατικό όχημα ΚΗΥ 7552 

Για όλα τα οχήματα του Δήμου θα ισχύουν :
1.ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS- MALUS
3.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΧΗΜΑ ΜΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΞΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 
1.000.000,00€ 

Α.2. Παρεχόμενες  καλύψεις για τα μηχανήματα έργου κατά τη χρήση τους  ως 
εργαλεία :

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
(χωρίς απαλλαγή )

       ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων 75.000,00 ευρώ /άτομο 
Υλικές ζημιές 15.000,00 ευρώ 
Απαλλαγή ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Β.Ασφάλιση χορτοκοπτικών μηχανημάτων 

Η ασφάλιση αφορά συνολικά Εννέα  (9) χορτοκοπτικά μηχανήματα ως εξής: Εννέα  
(9) μηχανήματα του τμήματος Πρασίνου , κατά κινδύνων αστικής ευθύνης
που θα προκύψουν έναντι τρίτων, ύστερα από ατυχήματα που θα προκληθούν κατά 
την εκτέλεση της εργασίας κοπής χόρτων και ζιζανίων σε κοινόχρηστους χώρους  
(πλατείες ,δρόμους κλπ )  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για το χρονικό 
διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 595,00 Ευρώ περίπου 
συμπεριλαμβανομένου όλων των επιβαρύνσεων (δικαίωμα, φόρο ασφάλιστρων) και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6253 εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:

              ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ευρώ  
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Σωματικές βλάβες 
Κατά άτομο 
Κατά γεγονός 
 

50.000
100.000 

Υλικές ζημιές 
Κατά γεγονός 

50.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη 
διάρκεια της ασφάλισης 

150.000

Απαλλαγή ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Γ. Ασφάλιση ηλεκτρικού ποδηλάτου 
Η ασφάλιση αφορά συνολικά ένα  (1) ηλεκτρικά ποδήλατα κατά κινδύνων αστικής 
ευθύνης που θα προκύψουν έναντι τρίτων, ύστερα από ατυχήματα που θα 
προκληθούν κατά την διάρκεια χρήσης και λειτουργείας/κυκλοφορία των ποδηλάτων 
για χρονικό διάστημα  ενός έτους από  την υπογραφή της σύμβασης .

Πίνακας  (ηλεκτρικό ποδήλατο )

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 
Ποδήλατο 
ηλεκτρικό  

HA 04480067/Q 
1135-A

IDEAL   FUTOUR 428-E9

 Παρεχόμενες  καλύψεις για το ηλεκτρικό ποδήλατο  :
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 60,00 Ευρώ περίπου 
συμπεριλαμβανομένου όλων των επιβαρύνσεων (δικαίωμα, φόρο ασφάλιστρων) και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6253 εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

                        Ευρώ  

Σωματικές βλάβες 
Aνά ατύχημα  
Υλικές ζημιές /ANA ATYXHMA 

40.000,00
10.000,00

Απαλλαγή ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Ο Οικονομικός φορέας  υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα:

2. απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
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Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 
παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα 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 
(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).

13. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να 
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).

14. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε 
περίπτωση εταιρίας).

15. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό 
του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών.

16. Πιστοποιητικό  του ΓΕΜΗ  από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων   

17. Εκτύπωση της καρτέλας ``Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης `` από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως 
αυτά εμφανίζονται στο Taxisnet από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή 
της επιχειρηματικότητας δραστηριότητας  τους 

18. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά 
υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) στην οποία να δηλώνει ο οικονομικός 
φορέας:

Α. σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Β. δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
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Γ. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του Ν.4412/2016.

Δ. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 
του Ν.4412/2016.

Ε. έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την από 01-02-2022 Μελέτη της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης ) σε όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης.

ΣΤ. η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
(1)

Αριθμός 
Κυκλοφορίας

ή αρ. πλαισίου
Τύπος Μάρκα

Κατηγορία 
οχήματος

 

Φορολογικ
ή Ισχύς

Πραγμ.ισχύ
ς(ΗΡ)

Έτος 1ης κυκλοφορίας

ΤΜΗΜΑ 1:ΟΧΗΜΑΤΑ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗΥ 7518

MERCEDES 
(ACTROS)

Απορριμματοφ
όρο 72 9-3-2009

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗΥ 7505 IVECO (AIVM13)

Απορριμματοφ
όρο 35 28-9-2007

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗΥ 7506

NISSAN (TL 
110.45)

Απορριμματοφ
όρο 18 28-4-2006

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗY 7541

ΜΑΝ
(TGM)

Απορριμματοφ
όρο 42 22-11-2010

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗY 7466 ΜΑΝ (12.224) Απορριμματοφ

όρο 41 12-07-2001

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗY 7465 MAN (18.264) Απορριμματοφ

όρο 41 12-7-2001

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗY 7509

NISSAN                       
(F 24.25.45)

Απορριμματοφ
όρο 16 22-1-2008

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗY 7540

ΜΑΝ
(TGM)

Απορριμματοφ
όρο 42 22-11-2010

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗY 7566 FORD Απορριμματοφ

όρο 54 25-05-2021

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗY 7567 FORD Απορριμματοφ

όρο 54 25-05-2021
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Αριθμός 
Κυκλοφορίας

ή αρ. πλαισίου
Τύπος Μάρκα

Κατηγορία 
οχήματος

 

Φορολογικ
ή Ισχύς

Πραγμ.ισχύ
ς(ΗΡ)

Έτος 1ης κυκλοφορίας

ΤΜΗΜΑ 1:ΟΧΗΜΑΤΑ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗΥ 7519 NISSAN

Απορριμματοφ
όρο

ανακύκλωσης 
27 9-3-2009

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗΥ 7520 NISSAN

Απορριμματοφ
όρο

ανακύκλωσης
27 9-3-2009

Γερανοφόρο με 
βοηθητικό ανυψωτικό 
μηχανισμό ΚΗΥ 7474

IVECO
(ML 150 E28)

Γερανοφόρο 
με βοηθητικό 

ανυψωτικό 
μηχανισμό

35 14-3-2002

Ανοικτό φορτηγό
ΚΗΥ 7544

MERCEDES Ανοικτό 
φορτηγό 64 16-5-2010

Ανοικτό Φορτηγό
 ΚΗΥ 7456

IVECO
(MP 190 E 30W)

Ανοικτό 
Φορτηγό 57 20-9-1999

Ημιφορτηγό ΚΗΥ 7464 MAZDA
(Β 2500) Ημιφορτηγό 17 6-3-2001

Ημιφορτηγό ΚΗO 
6998

MAZDA 
(Β 2500) Ημιφορτηγό 17 6-4-1999

Ημιφορτηγό ΚΗΥ 7463 MAZDA
(Β 2500) Ημιφορτηγό 17 6-3-2001

Ημιφορτηγό ΚΗΥ 7460 MAZDA
(Β 2500)

Ημιφορτηγό 
μη 

ανατρεπόμενο 
17 12-10-2000

Λεωφορείο ΚΗΥ 7453 FIAT IVECO Λεωφορείο 35 6-7-1999
Λεωφορείο ΚΗΥ 7454 FIAT IVECO Λεωφορείο 35 6-7-1999
Πλυστικό όχημα 
κάδων  ΜΕ 119708

MAN
(TGL 12180)

Πλυστικό 
όχημα κάδων 59 2-12-2010

Μηχάνημα ΜΕ 
143589 MITSUBISHI Καλαθοφόρο 99 8-2-2010

Σάρωθρο  ME 140401 KARCHER Σάρωθρο 49 24-2-2020

Σάρωθρο ΜΕ 90090 AMBIENTE Πολυμηχάνημ
α 102 29-5-2007

Βυτιοφόρο όχημα 
(υδροφόρα) ΚΗΟ 6901

MERCEDES 
16.19

Βυτιοφόρο 
όχημα 

(υδροφόρα)
57 16-7-1992

Μηχάνημα ΜΕ 
140402 JCB Μηχάνημα 110 24-02-2020
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Αριθμός 
Κυκλοφορίας

ή αρ. πλαισίου
Τύπος Μάρκα

Κατηγορία 
οχήματος

 

Φορολογικ
ή Ισχύς

Πραγμ.ισχύ
ς(ΗΡ)

Έτος 1ης κυκλοφορίας

ΤΜΗΜΑ 1:ΟΧΗΜΑΤΑ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Μηχάνημα ΜΕ 40353 KUMATSU Μηχάνημα 97 6-7-1999

Μηχάνημα ΜΕ 109175
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜ

Α ΑΜΒΙΕΝΤΕ 
(ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ)

Μηχάνημα 102 29-2-2009

Μηχάνημα ΜΕ 
102677

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜ
Α ΑΜΒΙΕΝΤΕ
(ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

Πολυμηχάνημ
α 102 11-3-2008

Μηχάνημα ΜΕ 46094 JCB Πολυμηχάνημ
α 75 11-3-2008

Μηχάνημα ΜΕ 
122595 LIUGONG Μηχάνημα 99 17-9-2013

ΑΜ 58427 Τρακτέρ με 
καταστροφέα χόρτων

JOHN DEER 
340/4WD

Τρακτέρ με 
καταστροφέα 

χόρτων
89 3-6-2013

ΚΗΥ 7492 TZIΠ ΤOYOTA RAV TZIΠ ΤOYOTA 14 15-9-2003

ΚΗΥ 7514 SEAT Επιβατικό 11 4-6-2008

ΚΗΥ 7552 NISSAN Επιβατικό 11 9-11-2015

ΚΗΥ  7564 SEAT IBIZA Επιβατικό 10 2-12-2020

ΚΗΥ 7570 CITROEN Επιβατικό 10 3-2-2005

ΚΗΥ 7571 HYUNDAI Επιβατικό 10 15-5-2007

ΚΗΥ 7573 ΚIA Επιβατικό 8 28-1-2005

ΚΗΥ 7572 OPEL Επιβατικό 9 8-10-2008

ΤΜΗΜΑ   2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

ΗΑ 04480067/Q1135-
A IDEAL Ηλεκτρικό 

ποδήλατο - 29-5-2018

ΤΜΗΜΑ  3: MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ HUSQVARNA 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ HUSQVARNA

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ VIKING
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Αριθμός 
Κυκλοφορίας

ή αρ. πλαισίου
Τύπος Μάρκα

Κατηγορία 
οχήματος

 

Φορολογικ
ή Ισχύς

Πραγμ.ισχύ
ς(ΗΡ)

Έτος 1ης κυκλοφορίας

ΤΜΗΜΑ 1:ΟΧΗΜΑΤΑ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ VIKING

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ VIKING

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:02-02-2022
                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 02-02-2022

    Η   Συντάξασα                                                                       Η Προϊσταμένη                                  
                                             

Σακαβέλα Γεωργία                                                            Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:01-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Αρ.μελέτης :04/2022

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το παρόν τεύχος της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.& ΕΣΥ) 
αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί 
η υπηρεσία , σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών. 
Εφεξής ως εργοδότης ορίζεται ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Ανάδοχος δε ο 
αναδειχθησόμενος  μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.

   
ΑΡΘΡΟ  1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Αντικείμενο της παρούσης είναι η ασφάλιση όλων των, οχημάτων και μηχανημάτων 
του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου καθώς και την ασφάλιση νέων οχημάτων ή 
μηχανημάτων έργων κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ή διαγραφής  
αντίστοιχα , για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος 
.

ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Νέα οχήματα και μηχανήματα έργου που τυχόν περιέλθουν  στην κατοχή του Δήμου 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ,θα σφαλίζονται για πρώτη φορά από την 
ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων και η ασφαλισή τους (ασφάλιστρα και 
ασφαλιστικές καλύψεις ) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου 
οχήματος ή μηχανήματος έργου του υπάρχοντος στόλου του Δήμου .

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία του Δήμου,  έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο 
ποσό των  Δέκα πέντε   χιλιάδων εξακόσια  πενήντα πέντε ευρώ   (15.655,00€).
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6252 & 20.6253 & 35.6253,10.6253  
όπως αυτοί προβλέπονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022   του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ως κάτωθι:

• Κ.Α. 20.6252 ποσό #5.000,00€# Ασφάλιστρα μηχανήματων έργου 
• Κ.Α. 20.6253 ποσό #10.000,00€# Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
• Κ.Α 35.6253  ποσό #  595,00 # Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

,χορτοκοπτικών μηχανημάτων 
• Κ.Α 10.6253  ποσό #   60,00 # Ασφάλιστρα ηλεκτρικού ποδηλάτου  

ΑΡΘΡΟ  2ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα  υπηρεσία  διέπετε από τις παρακάτω διατάξεις:

•τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών».

• τις διατάξεις του  Π.Δ. 80/2016 (Α ́145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».

• τις διατάξεις του  Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/ Α/19-7-2018: «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – 
Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. κτλ- Πρόγραμμα Κλεισθένης».

• τις διατάξεις του  Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων».
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• τις διατάξεις του  N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

• Την Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Τράπεζας της Ελλάδος, Αριθ. Πράξης 
100/18.7.2016 (ΦΕΚ 2550/Β/18.08.2016), περί «Αναθεώρησης των ελάχιστων ποσών 
ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από 
ατυχήματα αυτοκινήτων».

• τις διατάξεις του  Ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 25ης 
Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της οδηγίας 
2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών 
και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου
2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων 
που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και 
συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 13) και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 10 αυτού,

• την Κ.Υ.Α. 543/5543/2000 «Χρήση, κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα 
αυτοκίνητα οχήματα των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα».

• τις διατάξεις του  Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α ́ 110/86) «Κωδικοποίηση των διατάξεων 
του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α ́331/76) περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων 
αστικής ευθύνης, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/1985 
(ΦΕΚ Α ́ 183/1985), το Ν. 3557/14-05-07 και το Ν. 2623/98, τα Προεδρικά Διατάγματα 
1019/1981 (ΦΕΚ Α ́ 253/1981) και 118/1985(ΦΕΚ Α ́35/1985)», όπως ισχύει, και ιδίως 
το άρθρο 6 παρ. 5 αυτού 

• τις διατάξεις του  Ν. 976/79 «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία 
ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκίνητων οχημάτων του Δημοσίου»

• τις διατάξεις του  Ν. 2496/1997 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/1997), «Ασφαλιστική σύμβαση, 
τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις»

• τις διατάξεις του  Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α/1976), «Περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», άρθρα 5 και 12
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• τις διατάξεις του  Ν.Δ 2396/53 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και 
των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

ΑΡΘΡΟ  3ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα 
ακόλουθα:

1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης
5. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ  4ο

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας   θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στο όνομα και για λογαριασμό 
κάποιας ασφαλιστικής εταιρίας , δηλαδή ως διαμεσολαβούν πρόσωπο ( πράκτορας , 
μεσίτης , παραγωγός ασφαλίσεων κ.λπ.) και προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί 
ότι η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου δεσμεύει πράγματι την ασφαλιστική 
επιχείρηση και αφετέρου για να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων 
της μιας προσφοράς από την ίδια ασφαλιστική επιχείρηση , τότε προσκομίζει 
υποχρεωτικά και τα εξής :
Α) Για τον ίδιο : α) αντίγραφο της Σύμβασης μεταξύ εκείνου και της  ασφαλιστικής 
εταιρίας ( Σύμβαση Πρακτόρευσης κ.λπ.) και β) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνει για λογαριασμό ποιάς ή ποιών ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβεί .
Β) Για την εταιρία : έγγραφη και αρμοδίως ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση της 
εταιρίας, στην οποία εκείνη δηλώνει τα εξής: α) ότι είναι εν γνώσει της συγκεκριμένης 
Τεχνικής μελέτης  και όλων των Παραρτημάτων  της και ότι τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα , β) ότι γνωρίζει την συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή αυτή ως κατ’ εξουσιοδότηση της και 
λογαριασμό της , γ) ότι δεσμεύεται  για την ανεπιφύλακτη ασφάλιση όλων 
ανεξαιρέτως των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου που συμπεριλαμβάνονται 
στη παρούσα μελέτη και μάλιστα των μηχανημάτων έργου τόσο ως οχημάτων όσο 
και ως εργαλείων, και δ) ότι στην προσφορά δεν υπάρχει οποιοσδήποτε όρος περί 
απαλλαγής της από οποιοδήποτε ποσό. 
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Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της 
σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του 
συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που 
εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης .
Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρων » υπεύθυνος μαζί 
με αυτόν που τον υποκατέστησε . 
Κατά εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να απαλλάξει της ευθύνης του ο 
ανάδοχος, ύστερα από αίτηση του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον 
καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις.
Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του 
τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση .
Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο , ο οποίος 
αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση  . 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και 
περιλαμβάνει όλα τα  στοιχεία, βάση του Ν. 4412/2016, και υπογράφεται και από τα 
δύο μέρη .

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας  ορίζεται από την έγκριση της παροχής της 
υπηρεσίας, την προσκόμιση των ασφαλιστηρίων, με περίοδο ασφάλισης από την 
λήξη των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων και για ένα έτος. 
Ο Οικονομικός φορέας  είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα οχήματα, μηχανήματα  
του Δήμου ,ηλεκτρικό ποδήλατο , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα 
μελέτη, εκδίδοντας τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία ασφαλιστήρια 
συμβόλαια. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ /ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η παράδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και 
δαπάνη του Οικονομικού φορέα  στο γραφείο του τμήματος προμηθειών & αποθήκης 
του  Δήμου στο κτίριο επί της οδού Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι.
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
της υπηρεσίας  μπορεί να επιβληθεί  πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
207 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Οικονομικός Φορέας  υποχρεούται κατά την διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί 
πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου.
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1. Ο Οικονομικός φορέας  υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο 
οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης.
2. Ο Οικονομικός φορέας  υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε 
υπηρεσία, επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η 
αρμόδια διεύθυνση του Δήμου.
3. Ο Οικονομικός φορέας  υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και 
άριστη ποιότητας υπηρεσία, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας 
σύμβασης.
4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με 
το Δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
5. Ο Οικονομικός φορέας δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία 
έγκαιρης παράδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για κάθε ένα από τα 
παραπάνω οχήματα ξεχωριστά, επικαλούμενη τυχόν δυσχέρεια, γιατί η 
προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την ασφάλιση 
κατά τα χρονικά όρια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10Ο

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι πληρωμές της αξίας των ασφαλίστρων θα γίνει μετά την κατάθεση των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Ο Οικονομικός Φορέας  υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα-μηχανήματα 
του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου  θα αποκτηθούν στη διάρκεια της ασφαλιστικής 
περιόδου, για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη 
βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις, που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα, ήδη ασφαλισμένα 
οχήματα.
Η ποσότητα της υπηρεσίας μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση απόσυρσης ή 
ακινησίας,  οχημάτων από την κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ 12Ο

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του 
συμβατικού χρόνου και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται για κανένα λόγο.

ΑΡΘΡΟ  13Ο 

 ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 620e24f95b49dcae4b899110 στις 17/02/22 13:54

Ο Οικονομικός Φορέας   σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνετε με όλους 
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων 
και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο 
αναλογών στην αμοιβή του αναδόχου Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου.

ΑΡΘΡΟ 14Ο

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Το Ιδιωτικό συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του και ανάρτησης του 
στο ΚΗΜΔΗΣ και για ένα έτος (από τη λήξη των υφιστάμενων ασφαλιστικών 
συμβολαίων ) και παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε κάθε  όχημα , μηχάνημα του 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

ΑΡΘΡΟ  15Ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης 
επιλύονται  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε διαφορά μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα 
αρμόδια  δικαστήρια της έδρας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:02-02-2022
                                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 02-02-2022

Η   Συντάξασα                                                              Η Προϊσταμένη                                   
                                             

             Σακαβέλα Γεωργία                                                Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:02-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Αρ.μελέτης: 04/2022

                                               4.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Ο συνολικός προυπολογισμός ασφάλισης οχημάτων ,μηχανημάτων έργου 
,χορτοκοπτικών μηχανημάτων  και ηλεκτρικού ποδηλάτου ανέρχεται στο ποσό των   
συμπεριλαμβανομένου όλων των επιβαρύνσεων (δικαίωμα ,φόρο ασφαλίστρων ) ως 
εξής :

          CPV ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
/ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

66510000-8 ΟΜΑΔΑ 1 13.000,00
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Ασφάλιση  οχημάτων 
,μηχανημάτων έργου  
Παρεχόμενες καλύψεις  Α 1,2
ΟΜΑΔΑ 2 
Ασφάλιση χορτοκοπτικών 
μηχανημάτων 
Παρεχόμενες καλύψεις  Β

595,00

ΟΜΑΔΑ 3
Ασφάλιση ηλεκτρικού ποδηλάτου
Παρεχόμενες καλύψεις  Γ

60,00

                 
                      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

 2.000,00

                            
                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

15.655,00

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του 
συμβατικού αντικειμένου (μονομερή απόφαση ) μέχρι του ποσού των Δύο χιλιάδων 
(2.000,00 € ) Ευρώ του προυπολογισμού στις περιπτώσεις οι οποίες συντρέχουν 
διαζευκτικά ή σωρευτικά (άρθρο 132 του Ν.4412/2016)
Για  την ενσωμάτωση τυχόν νέων οχημάτων, μηχανημάτων έργου ή  χορτοκοπτικών 
μηχανημάτων  που πιθανόν περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, τα οποία θα 
ασφαλιστούν από την εταιρεία που θα αναδειχθεί με την διαδικασία ανάθεσης , με 
τις αντίστοιχες τιμές και τις καλύψεις που θα συμφωνηθούν με την σύμβαση. 
Ανάλογα η αναθέτουσα αρχή δύναται να ακυρώνει ασφαλιστήρια συμβόλαια 
οχημάτων, μηχανημάτων που τυχόν αποσυρθούν λόγω ακαταλληλότητας από τον 
παραπάνω πίνακα και θα επιστρέφεται στο Δήμο το ποσό που απομένει.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:02-02-2022
                                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 02-02-2022

Η   Συντάξασα                                                              Η Προϊσταμένη                             
                                       

               Σακαβέλα Γεωργία                                              Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μεσολόγγι:…………………..
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Αρ.μελέτης: 04/2022

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

          CPV ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

66510000-8 ΟΜΑΔΑ 1
Ασφάλιση  οχημάτων ,μηχανημάτων έργου 

Παρεχόμενες καλύψεις    Α 1,2
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ΟΜΑΔΑ 2 
Ασφάλιση χορτοκοπτικών μηχανημάτων 
Παρεχόμενες καλύψεις  Β
ΟΜΑΔΑ 3
Ασφάλιση ηλεκτρικού ποδηλάτου
 Παρεχόμενες καλύψεις Γ

                                 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ                2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ   ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ /ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
της προαίρεσης)

             
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  
………./……../2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………………………………………ΑΦΜ………
…………………………………………ΔΟΥ………………………………………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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