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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ
Αρ. Μελέτης:1/2012

ΘΕΜΑ:  «  Ασφάλιση οχηµάτων του ∆ήµου 
               ∆έλτα για το έτος 2012».

 
ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000.00€ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Θα γίνουν εργασίες ασφάλισης οχηµάτων του ∆ήµου ∆έλτα του έτους 

2012  που  θα  περιλαµβάνουν  όλα  τα  οχήµατα  του  ∆ήµου  ∆έλτα  που 
βρίσκονται στα δηµοτικά του διαµερίσµατα.

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 
∆ήµου και η άµεση αντιµετώπιση του οποιουδήποτε προβλήµατος εµφανιστεί.

Περιγραφή εργασιών:
∆ια της παρούσης προβλέπεται  η ασφάλιση των οχηµάτων του ∆ήµου 

µας για το χρονικό διάστηµα από την λήξη των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 
και για ένα (1) έτος. Τα οχήµατα που θα ασφαλίζονται θα συµπεριλαµβάνουν 
την κάλυψη σωµατικών βλαβών τρίτων, υλικές ζηµιές τρίτων, πυρκαγιά και 
ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά την λειτουργία ως εργαλείο του οχήµατος και 
βάση των γενικών όρων ασφάλισης αυτοκινήτων ΦΕΚ 795/78 –ΤΕΑ – ΕΠΕ, 
εφαρµογή  των  διατάξεων  του  Ν.489/76,  Ν.614/77,  Ν.440/70  και  του 
N.∆.400/70.

Ο  ενδεικτικός προϋπολογισµός του έτους 2012 για την ασφάλιση των 
οχηµάτων του ανέρχεται  στο  ποσό  50.000.00 ευρώ.

Η ασφάλιση των οχηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 
28/80 .

Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος των κάτωθι κωδικών (οικονοµικού 
προϋπολογισµού έτους 2012) µε τα εξής ποσά: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€)
02.10.6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.000,00

02.20.6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 35.500,00

02.20.6252

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 11.000,00

02.50.6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ (µε το ΦΠΑ) 50.000.00

Τα προς ασφάλιση Οχήµατα του ∆ήµου ∆έλτα παρουσιάζονται στον πίνακα 
που ακολουθεί.

Πίνακας Οχηµάτων – Μηχανηµάτων ∆ήµου ∆έλτα

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
Ή 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ

ΠΡΑΓ.
ΙΣΧΥΣ

BONU
S 

MALUS
1. Επιβατικό MERCEDES ΚΗΟ 8400 14 3
2. Επιβατικό MITSUBISHI ΚΗΟ 8502 11 3
3. Επιβατικό VOLKSWAGEN ΚΗΟ 8166 12 3



PASSAT
4. Επιβατικό VOLKSWAGEN 

PASSAT
ΚΗΟ 8413 11 3

5. Επιβατικό DAIHATSU TERIOS ΚΗΟ 8823 9 3
6. Επιβατικό BMW SERIES ΚΗΙ 4750 14 3
7. Επιβατικό HYUNDAI KHI 4717 11 3
8. Μοτοσικλέτα PIAGGIO ΝΑΧ 278 2 3
9. Σάρωθρα SICAS - FIAT ME 54082 IX 115 3
10. Σάρωθρα ELGIN-CROSSWIND ME 76481 IX 170 3
11. Σάρωθρα ELGIN-CROSSWIND ME 76480 IX 170 3
12. Καλαθοφόρο ISOLI –

IVECO FIAT
ME 76482 IX 103 3

13. Εκσκαφέας JCB ΜΕ 76533 ΙΧ 63 3
14. Εκσκαφέας FOREDIL - 

MACCHINE
ΜΕ 76532 ΙΧ 113 3

15. Εκσκαφέας JCB ΜΕ 54083 ΙΧ 90 3
16. Γεωργ. Ελκυστήρας CLAAS ΑΜ 64730 101 3
17. Φορτηγό HINO KHI 3784 80 3
18. Φορτηγό MERCEDES KHO 7860 57 3
19. Ηµιφορτηγό NISSAN KHO8344 14 3
20. Ηµιφορτηγό NISSAN PICKUP KHO 8266 14 3
21. Φορτηγό Κλούβα MITSUBISHI ΚΗΟ 8164 11 3
22. Φορτηγό

Ανατρεπόµενο
MERCEDES ΚΗΟ 8515 36 3

23. Φορτηγό
Απορ/φόρο

MERCEDES ΚΗΙ 3783 34 3

24. Φορτηγό 
Απορ/φόρο

VOLVO ΠΡΕΣΑ ΚΗΟ 8293 40 3

25. Φορτηγό
Απορ/φόρο

MERCEDES ΠΡΕΣΑ ΚΗΙ 3772 57 3

26. Φορτηγό
Απορ/φόρο

MERCEDES ΚΗΟ 8824 88 3

27. Φορτηγό
Απορ/φόρο

MERCEDES ΠΡΕΣΑ ΚΗΙ 7789 88 3

28. Λεωφορείο
Mini bus

IVECO - FIAT KHI 7227 18 3

29. Λεωφορείο
Mini bus

IVECO - FIAT KHI 7228 35 3

30. Ελκυστήρας
(ΦΙΧ – Επικ.)

IVECO - ΜΑGIRUS KHO8935 83 3

31. Ελκυστήρας
(ΦΙΧ – Επικ.)

IVECO -ΜAGIRUS KHO8936 83 3

32. Εκσκαφέας JCB ME 83395 IX 92 3
33. Φορτηγό 

Απορ/φόρο
MERCEDES KHI7171 90 3

34. Φορτηγό
Απορ/φόρο

MERCEDES KHI7151 36 3

35. Ηµιφορτηγό TRANSPORTER WV KHI4460 17 3
36. Ηµιφορτηγό VOLKS WAGEN KHI7152 17 3
37. Ηµιφορτηγό FIAT  DUCATO KHI 3800 14 3
38. Φορτηγό MERCEDES ΚΗΙ 7199 52 3
39. Φορτηγό 

απορ/φόρο
VOLVO ΠΡΕΣΑ ΚΗΙ4457 33 3

40. Φορτηγό 
απορ/φόρο

VOLVO
ΠΡΕΣΑ

ΚΗΙ7184 40 3

41. Επιβατικό FORD TOURNEO 13 3



CONNECT 1,8 KHI 7814
42. Καδοπλυντήριο DAIMLER CHRYSLER

ΜΕ 98828 
ΙΧ

231 3

43. ΜΙΝΙ BUS OPEL MOVANO
ΚΗΗ 1908

17 3

44. Φορτωτής BOBCAT
ΜΕ 83452 

ΙΧ

43 3

45. Σάρωθρο SCHURLING
ME 72570 

IX

54 3

46. Ισοπεδωτής FAUN FRISCH F155
ME 49214 

ΙΧ

152 3

47. Kαλαθοφόρο ΜΑΝ
ΜΕ 96432 

ΙΧ

150 3

48. ∆ιαστρωτήρας 
ασφάλτου

ANTONELI
ΜΕ 72564 

ΙΧ

60 3

49. Οδοστρωτήρας RULLO – SICOM
ΜΕ 72563 

ΙΧ

50 3

50. Φορτηγό
Απορ/φόρο MERCEDES ΚΗΗ1925 72

3

51. Φορτηγό
Απορ/φόρο MERCEDES ΚΗΗ1926 72

3

52. Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ1941 8 3
53. Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ1942 8 3
54. Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ1943 8 3
55. Επιβατικό HYUNDAI MOTOR ΚΗΙ4715 11 3
56. Απορριµµατοφόρο MERCEDES ΚΗΗ2059 68 3
57. φορτηγό FORD ΚΗΗ2060 13 3
58. Φορτηγό MERCEDES ΚΗΗ2061 96 3
59. Φορτηγό FIAT ΚΗΗ2058 9 3
60. Φορτηγό FORD ΚΗΗ2005 17 3
61. Φορτηγό FORD ΚΗΗ2006 17 3
62. Επιβατικο MERCEDES ΚΗΟ8468 18 3
63. Φορτηγό FIAT ΚΗΟ7910 8 3
64. Απορριµµατοφόρο MERCEDES KHO7885 57 3
65. Απορριµµατοφόρο MERCEDES ΚΗΟ7911 52 3
66. Απορριµµατοφόρο MERCEDES ΚΗΟ8560 57 3
67. Σάρωθρο KUKA ΜΕ85378 130 3
68. φορτηγό MITSUBISHI ΚΗΟ8563 17 3
69. Απορριµµατοφόρο IVECO ΚΗΗ2019 35 3
70. Φορτηγο MITSUBISHI KHO8329 11 3
71. Απορριµµατοφόρο MERCEDES ΚΗΟ8270 57 3
72. Απορριµµατοφόρο DAIMLER CHRYSLER ΚΗΙ7950 72 3
73. Εκσκαφέας - 

φορτωτής KOMATSU ME58779 90
3

74. Απορριµµατοφόρο IVECO ΚΗΗ2082 35 3



75. Επιβατικό CITROEN C3 KHH2081 10 3
76. Επιβατικό SUZUKI SX4 KHH2080 11 3

Τονίζεται  το  γεγονός  ότι,  στην  εν  λόγω  Τεχνική  Περιγραφή- 
Προϋπολογισµό,  συµπεριλαµβάνεται  και  µέρος  του  στόλου  οχηµάτων  των 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων του ∆ήµου τα οποία µεταβιβάστηκαν στο ∆ήµο λόγω 
µετατροπής  τους  σε  Κοινωφελείς   Επιχειρήσεις  βάσει  του  άρθρου254  του 
ν.3463/2006,  των  υπ΄αριθ.  23.195/07,23.200/07  και  23.198/078  (ΦΕΚ- 
1886,Β  ΄/14-09-2007)  απόφ.  Γ.Γ  Περ.  Κ.  Μακεδονίας  και  των  υπ΄αριθ. 
278,279/2007  αποφ.  ∆.Σ.  Εχεδώρου,   εφόσον  εντός  του  χρονικού 
διαστήµατος της ασφάλισης,  λάβει  χώρα η µεταβίβαση από την ∆ιεύθυνση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών (αλλαγή αδείας κυκλοφορίας),  καθώς και  κάθε 
νέο όχηµα που θα υπεισέλθει στην κυριότητα του ∆ήµου.

Τα οχήµατα του ∆ήµου ∆έλτα θα ασφαλιστούν στις παρακάτω 
κατηγορίες. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλίσεως 
δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατηγορίες Ασφαλίσεων Οχηµάτων – Μηχανηµάτων ∆ήµου ∆έλτα
1. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές, 

και υλικές ζηµιές  ανασφάλιστου.
2. Προσωπικό ατύχηµα οδηγού, θάνατος  από τροχαίο  ατύχηµα,  µόνιµη 

ολική ανικανότητα, µόνιµη µερική ανικανότητα.
3. Αστική  ευθύνη  κατά  την  ώρα  λειτουργίας  και  ως  εργαλεία,  για  τα 

Μηχανήµατα Έργων.
4. Φροντίδα ατυχήµατος.
5. Για τα υπ΄ αριθ. Πινακίδας κυκλοφορίας ΚΗΟ 8400, ΚΗΟ 8502, ΚΗΟ 

8166,  ΚΗΟ  8413  και  ΚΗΟ  8823,  KHI 7814,  ΚΗΙ4717,  ΚΗΗ1941, 
ΚΗΗ1942,  ΚΗΗ1943,  ΚΗΙ  4750,  ΚΗΗ2060,  ΚΗΗ2005,  ΚΗΗ2006, 
ΚΗΗ2058, ΚΗO8468, ΚΗΟ7910, KHH2081, KHH2080 επιπλέον κάλυψη 
Οδικής Βοήθειας.

6. Για τα λεωφορεία ΚΗΙ7227, ΚΗΙ7228 και ΚΗΗ1908 τονίζεται ότι είναι 
χαρακτηρισµένα για µεταφορά προσωπικού, φέρουν 19+1 ,  33+1  και 
15+1 θέσεις καθήµενων, αντίστοιχα, χωρίς όρθιους επιβάτες και έχουν 
ηµεροµηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας την 04-01-2006 τα δύο πρώτα και 
16-12-08 το τρίτο.

7. Στη  προσφορά  ασφάλισης  των  ανωτέρω  οχηµάτων  δεν θα 
περιλαµβάνεται  η  ασφάλιση  νοµικής  προστασίας,  µε  την  οποία 
εξασφαλίζεται, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, 
η κάλυψη των δικαστικών εξόδων ή και η ίδια η νοµική – δικαστική και 
εξώδικη-  εκπροσώπηση  του  ασφαλισµένου.(Ελ.Συν.Πράξη  345/2006 
Τµ.7)

8. Φόροι , τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµία ευθύνη 
και υποχρέωση του ∆ήµου.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ (€)

1
Ασφάλιση οχηµάτων του ∆ήµου 
   ∆έλτα για το έτος 2012

45.000,00

2
Απρόβλεπτα

(δικαίωµα προαίρεσης)
5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00



Το  δικαίωµα  προαίρεσης  αφορά  οχήµατα  ή  µηχανήµατα  που  τυχόν  θα 
περιέλθουν  στην  ιδιοκτησία  του  ∆ήµου  ∆έλτα  εντός  του  χρονικού 
διαστήµατος της ασφάλισης.
 
                                            Σίνδος, 08/03/2012

       
            

Ο συντάξας

Καϊτατζής ∆ηµήτριος
ΤΕ Τεχν/γος Μηχ/γος 

Αυτ/των
 

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταµένη 

Μακνέα Κριστίνα
ΠΕ Χηµικών Μηχανικών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη ∆/νσης 

Παντελίδου ∆έσποινα
ΠΕ Χηµικών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
          ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
          ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ

ΘΕΜΑ:«Ασφάλιση οχηµάτων του ∆ήµου 
               ∆έλτα για το έτος 2012».

                            

ΕΙ∆ΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  Ο   : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
   Στη συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των 
οποίων  και  σε  συνδυασµό  µε  τους  λοιπούς  όρους  της  συµβάσεως  θα 
εκτελεστεί  η Ασφάλιση οχηµάτων του ∆ήµου ∆έλτα για το έτος 2012. 
   Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 50.000.00  € και 
θα βαρύνει τον τακτικό  προϋπολογισµό  του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2012. 
   Εργοδότης στα παρακάτω θα ονοµάζεται ο ∆ήµος ∆έλτα και Ανάδοχος θα 
ονοµάζεται ο µειοδότης που θα αναδειχθεί για την εκτέλεση της εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 2  ο   : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
   Η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 και του 
Ν.3463/06 (∆ΚΚ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.  Κατά 
τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.252/1996 και του 
Ν.2496/97. 

ΑΡΘΡΟ 3  ο   : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
   Τα Συµβατικά στοιχεία της συµβάσεως αυτής στην οποία προσαρτώνται 
είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
α. Η διακήρυξη διαγωνισµού
β. Το τιµολόγιο προσφοράς. 
γ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ. Τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς (προδιαγραφές)

ΑΡΘΡΟ 4  ο   : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
   Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει µε πρόχειρο ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
µε συνοπτική (απλή) συµπλήρωση τιµολογίου.

ΑΡΘΡΟ 5  ο   : ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
   Οι  ενδιαφερόµενοι  να  συµµετάσχουν  στο  διαγωνισµό  οφείλουν  να 
προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ισχύος (4) τεσσάρων  µηνών 
από  την  έκδοσή  της,  που  θα  αναλογεί  στο  2  %  της  προϋπολογισθείσης 
δαπάνης ήτοι 1.000,00 €. Ο ανάδοχος της εργασίας µετά την κατακύρωση της 
εργασίας  σε  αυτόν,  είναι  υποχρεωµένος  να  προσέλθει  στο  ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα  Σίνδου,  σε  χρόνο  όχι  µικρότερο  των  πέντε  ηµερών  ούτε 
µεγαλύτερο  των  δέκα  ηµερών,  προς  υπογραφή  της  σύµβασης  και  να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ίση προς 
πέντε επί  της εκατό (5%) επί  του καθαρού προϋπολογισθέντος ποσού της 
εργασίας µη συνυπολογιζοµένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως. 
         Η εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά τη λήξη της 
σύµβασης αφού διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση του συνόλου της εργασίας από 
την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.



ΑΡΘΡΟ 6  ο   : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
   Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται για το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης 
και  µέχρι  την  ηµεροµηνία  παραλαβής  από  την  αρµόδια  επιτροπή  και 
καλύπτεται µε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 7   ο   : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
   Η  προθεσµία  εκτέλεσης  της  εργασίας  ορίζεται  από  υπογραφής  της 
σύµβασης έως και 12  µήνες µετά από αυτή.
   Σε  περίπτωση  µη  εµπρόθεσµου  εκτελέσεως  της  παραπάνω  εργασίας, 
εξαιρουµένης της αποδεδειγµένως περιπτώσεως ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος 
υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς δύο επί της εκατό (2%) για την πρώτη 
εβδοµάδα και τέσσερα επί τοις εκατό (4%) για την δεύτερη εβδοµάδα επί της 
αξίας της καθυστερούµενης προς παράδοση εργασίας. 
   Μετά την καθυστέρηση των δυο αυτών εβδοµάδων ο εργοδότης δικαιούται 
να ακυρώσει τη σύµβαση εργασίας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτελέσεως. 

ΑΡΘΡΟ 8  ο   : ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
   Οι πληρωµές της αξίας της εργασίας θα γίνονται µε χρηµατικές εντολές του 
εργοδότη που θα εκδοθούν εντός δύο (2) µηνών, µετά την παραλαβή της 
εργασίας και  βάσει  σχετικής εκκαθαρίσεως αυτής και  πιστοποιήσεως και  θα 
συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 9   ο   : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ  
   Η τιµή µονάδος της εργασίας θα είναι σταθερή και αµετάβλητη κατά τη 
διάρκεια  της  εργασίας  και  για  κανένα λόγο και  σε  καµία  αναθεώρηση  δεν 
υπόκειται. 
   Σε κάθε τιµή περιλαµβάνεται η εργασία, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε 
είδος (εφόσον υπάρχει) και οι νόµιµες κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 10   ο   : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ  
   Ο ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  ανεξαιρέτως του βάσει  των ισχυόντων 
νόµων φόρους, τέλη, και κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 11  ο   : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  
Ο µειοδότης υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήµατα – µηχανήµατα 
του  ∆ήµου  ∆έλτα  που  θα  αποκτηθούν  στην  διάρκεια  της  ασφαλιστικής 
περιόδου  για  το  χρονικό   διάστηµα  από  της  αναγγελίας  προς  αυτόν  µε 
έγγραφη βεβαίωση, µέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου και για όλες τις 
καλύψεις που θα του ζητηθούν µε ανάλογους όρους και τιµές ασφάλισης µε 
την προσφορά του.
   Η ποσότητα της εργασίας µπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωµα προαίρεσης 
και  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελέσει  τις  επί  πλέον  εργασίες  χωρίς 
αντίρρηση. Επίσης  η ποσότητα της εργασίας  µπορεί  να µειωθεί  κατά 30% 
στην περίπτωση απόσυρσης οχηµάτων από την κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ 12  ο   : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ 
από  της  υπογραφής  του  σχετικού  συµφωνητικού.  Για  κάθε  ερµηνεία  ή 
διαφορά  που  τυχόν  προκύψει  εξ΄οιασδήποτε  αιτίας  αρµόδια  είναι  τα 
∆ικαστήρια  Θεσσαλονίκης.  Κάθε ασάφεια  των παρόντων όρων ερµηνεύεται 
υπέρ  του  ∆ήµου  ∆έλτα  εφόσον  δεν  έχουν  ζητηθεί  προ  του  διαγωνισµού 
έγγραφες εξηγήσεις.



           Σίνδος, 08/03/2011

 

       

       

Ο συντάξας

 Καϊτατζής ∆ηµήτριος
ΤΕ Τεχν/γος Μηχ/γος 

Αυτ/των

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταµένη

Μακνέα Κριστίνα
ΠΕ Χηµικών ΜηχανικώνΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταµένη ∆/νσης 

Παντελίδου ∆έσποινα
ΠΕ Χηµικών
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ασφάλιση οχηµάτων του ∆ήµου ∆έλτα για το έτος 2012

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ

         Προκηρύσσει πρόχειρο «ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» για Ασφάλιση 

οχηµάτων του ∆ήµου  ∆έλτα για το έτος 2012 µε σφραγισµένες προσφορές, 

µε συνοπτική (απλή) συµπλήρωση τιµολογίου και µε κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαµηλότερη προσφορά σε ευρώ.  

Η εκτέλεση της ανωτέρω παροχής διέπεται από:

α) Τις διατάξεις της παρ.1,2,4 & 9 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 

273 του Ν. 3463/2006.

β) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980.

γ)  Την  αριθµ.  29113/24-8-2000  Απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.

ε) Την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε 

την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998.

στ) του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν. 2238/94 και του άρθρου 3 παρ. 1β του 

Ν.1726/1994

ζ) Των παρ. 1 και 5 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997

η) Του άρθρου 8 του Ν.2741/1999

θ) Τις διατάξεις του αρ. 83 του Ν. 2362/95 όπως ισχύει.

ι) Τα τεύχη που συνιστούν την µελέτη και που έχουν εγκριθεί µε την 47/12 

απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 

εργασίας  µε πρόχειρο διαγωνισµό, καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και 

διετέθη η απαιτούµενη πίστωση για την εργασία.



ια) του αρ. 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010

ιβ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 50.000.00 

ευρώ.

ιγ)  Την  υπ΄αριθ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονοµικών

ιδ)  Τις  πιστώσεις  που  έχουν  εγγραφεί  στον  προϋπολογισµό  εξόδων  έτους 

2012.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ –ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

α) Για τα Οχήµατα – Μηχανήµατα του ∆ήµου ∆έλτα και τις ασφαλιστικές 

καλύψεις  που  αναφέρονται  στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  παρούσας 

διακήρυξης.

β)  Η χρονική περίοδος ασφάλισης ορίζεται ετήσιας αρχής γενοµένης από 

την  λήξη  της  παλαιάς  ασφάλισης  κάθε  οχήµατος  µε  δυνατότητα 

παράτασης για µία ή περισσότερες ασφαλιστικές περιόδους όπως ορίζει ο 

Νόµος και εφόσον και οι δύο πλευρές το επιθυµούν.

1) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 24/04/2012 ηµέρα Τρίτη και από 

ώρα 12:00 µ.µ έως 13:00 µ.µ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), ενώπιον 

της  Οικονοµικής  Επιτροπής  στο  δηµοτικό  κατάστηµα  επί  της  οδού  Ν. 

Πλαστήρα 13 (πλησίον Σιδ. Σταθµού) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ΤΚ 57400.

Σε  περίπτωση που  ο  διαγωνισµός  αποβεί  άγονος  η  επανάληψη  του 

διαγωνισµού  θα  γίνει  σε  µέρα και  ώρα που θα  οριστεί  µε  νέα στον  τύπο 

διακήρυξη.

2) Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη 

προσφορά  συνταγµένη  στην  ελληνική  γλώσσα   µέχρι  και  την  ανωτέρω 

ηµεροµηνία και ώρα.

Η  οικονοµική  προσφορά  θα  τοποθετηθεί  σε  χωριστό  σφραγισµένο 

φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

 Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή  αλλά 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της διακήρυξης. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό.

3) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο, µε 

την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέρχονται  στο  δήµο  µέχρι  την 

προηγούµενη ηµέρα από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι προσφορές που 

υποβάλλονται νωρίτερα, παραµένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από 



την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  κατά  το  στάδιο  της  αποσφράγισης  µαζί  µε  τις 

υπόλοιπες.

          4) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα και οι συνεταιρισµοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε 

το  αντικείµενο  της  εργασίας  δηλαδή  ασφαλιστικές  εργασίες  στην  Ελλάδα 

σύµφωνα µε το Ν.∆. 400/70 όπως ισχύει καθώς επίσης και διαµεσολαβούντα 

στις  ασφαλίσεις  πρόσωπα,  σύµφωνα  µε  το  Ν.  1569/85  όπως  ισχύει 

αποδεικνυόµενης της ιδιότητος των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα.

Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε 

ενδιαφερόµενου παρόχου στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. 

Κρίνεται απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόµενο 

διαµεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας , µεσίτης,  παραγωγός 

ασφαλίσεων  κ.τ.λ.)  για  λογαριασµό  ποιας  ή  ποιών  ασφαλιστικών  εταιριών 

διαµεσολαβούν  και να προσκοµίσουν αντίγραφο σύµβασης συνεργασίας µε 

αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της µιας 

προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.

Προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η ασφαλιστική εταιρία να ανήκει 

στον Φιλικό ∆ιακανονισµό ή άλλο εφάµιλλο σύστηµα άµεσης πληρωµής

5) Επίσης,  οι  διαγωνιζόµενοι  -  επί  ποινή αποκλεισµού -  µαζί  µε την 

προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού:

α) Εγγύηση  συµµετοχής  ποσού  που  αντιστοιχεί  µε  το  2%, επί  της 

συνολικής  προϋπολογισθείσας  αξίας  της  εργασίας  ,  ισχύος  (4)  τεσσάρων 

µηνών από την έκδοσή της.

β) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι:

i. Έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών 

προδιαγραφών ,της συγγραφής υποχρεώσεων και αποδέχονται αυτούς 

πλήρως  και  ανεπιφύλακτα,  εκτός  εάν  στην  προσφορά  τους  ρητά 

αναφέρουν τα σηµεία  που τυχόν  δεν  αποδέχονται,  και  ότι  δεν  έχει 

αποκλεισθεί  η  συµµετοχή  του  σε  διαγωνισµούς  των  ΟΤΑ  και  του 

δηµοσίου.

γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου , 

από το οποίο να προκύπτει  ότι  δεν έχουν καταδικασθεί  για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

δ)  Πιστοποιητικά  από  αρµόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  από  τα 

οποία να προκύπτει ότι:



i. ∆εν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

ii. ∆εν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης 

αναγκαστικής  εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

iii. Είναι  ενήµεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις 

εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  και  ως  προς  τις  φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.

ε) Εφόσον οι πάροχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους 

τους,  υποβάλλουν  βεβαίωση  εκπροσώπησης,  αρµοδίως  θεωρηµένη  για  το 

γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου.

           6) Οι  Ασφαλιστικοί  Πράκτορες  οφείλουν  να  προσκοµίσουν 

πιστοποιητικό συνεργασίας  µε  τις  Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις,  για τις  οποίες 

καταθέτουν προσφορές, ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα των προσφορών 

τους. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις πρέπει να καταθέσουν Φ.Ε.Κ. σύστασης 

της εταιρίας  και  έγγραφο  του  Υπουργείου Εµπορίου  για  χορήγηση άδειας 

σύστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής Επιχείρησης.

7) Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 

που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας.

8) Η  κατακύρωση  της  εργασίας  θα  γίνει  σε  συµµετέχοντα  που  θα 

προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις 

παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.

9) Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης  ύψους  5%  επί  της  συνολικής  προϋπολογισθείσας  αξίας  της 

εργασίας,

10) Η παράδοση των προσφεροµένων υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά 

από την υπογραφή των συµβάσεων µέχρι και 12 µήνες και περιοδικά ανάλογα 

µε τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας.

11) Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει εφ' άπαξ ή τµηµατικά ανάλογα, 

µε  την  παράδοση  των  εργασιών  µε  την  έκδοση  αντίστοιχων  εξοφλητικών 

τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. 



12) Η  παρούσα  έχει  θέση  διακήρυξης,  περίληψη  της  οποίας  να 

αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και να δηµοσιευθεί σε µία 

ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, τοπική ή της έδρας του νοµού.

13) Το  καθαρό  ασφάλιστρο  υπόκειται  σε  νόµιµες  κρατήσεις  και  σε 

φορολογία εισοδήµατος σε ποσοστό 8% και οι οποίες βαρύνουν τον µειοδότη. 

Επίσης  το  αναλογικό  τέλος  χαρτοσήµου  επί  της  αποδ.  Πληρωµής  των 

ασφαλίστρων βαρύνει τον ανάδοχο.

14) Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν 

τον ανάδοχο.

Πληροφορίες  για  το  διαγωνισµό  παρέχονται  από  το  Γραφείο  Προµηθειών, 

εργάσιµες  ηµέρες  και  ώρες,  διεύθυνση:  Πλατεία  ∆ηµοκρατίας  –Σίνδος 

Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2310586830-40 (εσ. 231)

   
Ο ∆ήµαρχος ∆έλτα

Γλώσσης Γεώργιος



                                                                              Α∆Α :Β4ΩΕΩ9Ι-47Χ

                                   
                                                                             Σίνδος, 03/04/2012
                                                                                  Αριθ. Πρωτ. : 10555

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο Προµηθειών

Ταχ. ∆/νση  : Πλατεία ∆ηµοκρατίας
  Σίνδος 57400                                      

               ����Τηλέφωνο : 2310 586830 – 40 (εσ. 231)
               ����Fax   : 2310 586846

Αριθ.. ∆ιακήρυξης: 1

ΘΕΜΑ:  «  Ασφάλιση οχηµάτων του 
∆ήµου ∆έλτα για το έτος 2012».

 

     ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:50.000.00€
                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Ασφάλιση οχηµάτων του ∆ήµου ∆έλτα για το έτος 2012
 Ο ∆ήµαρχος ∆έλτα προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε 

σφραγισµένες  προσφορές  για  την  εργασία   ¨Ασφάλιση  οχηµάτων  του 
∆ήµου ∆έλτα για το έτος 2012¨, προϋπολογισµού 50.000,00 ευρώ . 

Η  εργασία  αφορά  ασφαλιστικές  καλύψεις  των  οχηµάτων  και 
µηχανηµάτων του ∆ήµου ∆έλτα ετήσιας διάρκειας.

 Οι φάκελοι των προσφορών µαζί µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

θα  κατατίθενται  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  επί  της  οδού  Ν.  Πλαστήρα  13 
(πλησίον Σιδ. Σταθµού) στην Σίνδο Θεσσαλονίκης ΤΚ 57400 και ενώπιον της 

Επιτροπής  του  διαγωνισµού,  την  24/04/2012,  ηµέρα  Τρίτη  και  ώρα 

12:00  µ.µ  µέχρι  13:00  µµ  (ώρα  λήξης  κατάθεσης  προσφορών). Οι 
προσφορές  µπορεί  να  αποστέλλονται  µε  οποιοδήποτε  τρόπο,  µε  την 
απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέρχονται  στο  δήµο  µέχρι  την 
προηγούµενη ηµέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού.

Στον διαγωνισµό µπορούν να  λάβουν µέρος αναγνωρισµένα  φυσικά 
και νοµικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο 
της εργασίας.

Η εγγύηση συµµετοχής  ορίζεται  σε  ποσοστό 2%, επί  της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας  δηλαδή  1.000,00 ευρώ.

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συµµετέχοντα, η προσφορά του οποίου 
κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαµηλότερη τιµή.

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες στα τηλ.: 2310586830-40 (εσ. 231).

                                Ο ∆ήµαρχος ∆έλτα

Γλώσσης Γεώργιος


