
                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                 Σίνδος, 13 Απριλίου 2022 
Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 465
Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7248
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,
                     57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Τοψαχαλίδης Παύλος
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 509)
Fax:  2310-586-849
E-mail: p.topsahalidis@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας  και  εγγράφων σύμβασης για  την υπηρεσία:  «Ασφάλιση
οχημάτων και  Μηχανημάτων του Δήμου  Δέλτα για  το  έτος 2022»,  προϋπολογισμού
21.260,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
4) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.
5) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016. 
7) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
8) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
9) Τα  από  τις  01-03-2022  έγγραφα  σύμβασης  του  Τμήματος  Οχημάτων  της  Διεύθυνσης

Καθαριότητας. 
10)Την  υπ’  αριθμ.:  427/6671/06-04-2022  προηγούμενη  απόφασή  μας,  η  οποία

καταχωρήθηκε  με  α/α  127 στο  Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.:  148,  με  την οποία
εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  διατέθηκε  πίστωση  ύψους  €  21.260,00  εύρω  από  τον  Κ.Α.
02.20.6253.004 για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας  «Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του
Δήμου  Δέλτα  για  το  έτος  2022»,  προϋπολογισμού  21.260,00  ευρώ,  χωρίς  Φ.Π.Α.,(τα
ασφάλιστρα οχημάτων δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
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Β. Εγκρίνουμε  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (Τεχνική  Έκθεση  –  Τεχνικές  Προδιαγραφές  -
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων) της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων
και  Μηχανημάτων  του  Δήμου Δέλτα  για  το  έτος  2022»,  τα  οποία  επισυνάπτονται  στο
παράρτημα της παρούσης.

Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Αρ. Μελέτης : 1ΔΚ/2022

    
              ΘΕΜΑ: « Ασφάλιση οχημάτων και 
                            Μηχανημάτων του Δήμου   
                            Δέλτα για το έτος 2022 »
                              

             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   21.260,00€
 
                                               

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες ασφάλισης για το έτος 2022, που
θα  συμπεριλαμβάνονται   όλα  τα  οχήματα,  μηχανήματα  έργου  και  αγροτικά  μηχανήματα,  που
διαθέτει ο Δήμος Δέλτα στον στόλο του και βρίσκονται σε κυκλοφορία. 

Σκοπός της εργασίας είναι η τήρηση του Κ.Ο.Κ.,  η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης
προβλημάτων και η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και την διαφύλαξη
των  υλικών  αγαθών  σε  σχέση  με  τα  οχήματα  του  Δήμου  και  η  άμεση  αντιμετώπιση  του
οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί. 

Περιγραφή εργασιών:

Δια της παρούσης προβλέπεται η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Δέλτα, για το χρονικό
διάστημα από την λήξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και για ένα (1) έτος (ημερομηνία λήξης
υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων στις 18-07-2022, 11.59 μ.μ.). 

Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016,  το  Ν.
2362/1995  «περί  Δημοσίου  Λογισμικού»,  το  Ν.  489/76  (ΦΕΚ  Α΄  331)  «Περί  υποχρεωτικής
ασφάλισης - της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ.
237/86, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/85 (ΦΕΚ Α΄ 183) και τα Π.Δ.. 1019/81
(ΦΕΚ Α΄ 253) και 118 /85 (ΦΕΚ Α΄35), και το άρθρο 26, παρ. 1 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/5-4-
2013), το Ν. 3229/04 « Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.», το Ν. 2496 /97 «Περί
ασφαλιστικής σύμβασης κ.λπ. ».

Να τονιστεί ότι βάσει του Νόμου 4261/2014 ο οποίος έχει τεθεί σε πλήρη ισχύ από το 2018
μέσω  διασταυρώσεων  από  την  Α.Α.Δ.Ε.,  προβλέπει  κυρώσεις  για  ανασφάλιστα  οχήματα  και
συγκεκριμένα :

α) πρόστιμο 250€ για ανασφάλιστα δίκυκλα 

β) πρόστιμο 500€ για επιβατικά αυτοκίνητα και 

γ) πρόστιμο 1.000€ για φορτηγά οχήματα

Παράλληλα με το πρόστιμο, οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων δεν πρόκειται
να αποφύγουν την αφαίρεση πινακίδων, άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος για 6 μήνες.
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Σε περίπτωση που ένα ανασφάλιστο όχημα προκαλέσει ζημιά σε άλλο ασφαλισμένο όχημα,
τότε ο νόμος προβλέπει αφαίρεση πινακίδων για 2 χρόνια, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, ποινικές
κυρώσεις και τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα.

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  για  την  ασφάλιση  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του
Δήμου Δέλτα για το έτος 2022 ανέρχεται  στο  ποσό των  21.260,00 ευρώ, μαζί με το δικαίωμα
προαίρεσης και θα βαρύνει τον κάτωθι κωδικό του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 με
το εξής ποσό :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€)

02.20.6253.004 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (2022) 21.260,00

ΣΥΝΟΛΟ 21.260,00

             ΚΩΔ. NUTS: 122
CPV: 66514110-0

                Χρηματοδότηση: Τακτικά έσοδα – Ανταποδοτικά

Σίνδος,  01-03-2022

 Ο συντάξας                                                                  Θεωρήθηκε
               Αν. Προϊστάμενος Διαχείρισης                                       O αν. Προϊστάμενος

 και Συντήρησης Οχημάτων                                           Διεύθυνσης Καθαριότητας

Σαλανίδης Γρηγόριος                                                   Καρανταΐδης Ευστάθιος
          ΔΕ Οδηγών                                                      ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Αρ. Μελέτης : 1ΔΚ/2022

    
              ΘΕΜΑ: « Ασφάλιση οχημάτων και 
                            Μηχανημάτων του Δήμου   
                            Δέλτα για το έτος 2022 »
                              

             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   21.260,00€
 
                                               

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα προς ασφάλιση Οχήματα και Μηχανήματα του Δήμου Δέλτα παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός λήφθηκε υπόψη, βάσει των προηγούμενων συμβάσεων
και προσφορών που δέχτηκε ο Δήμος Δέλτα κατά τα τελευταία τρία πρόσφατα έτη 2019, 2020 και
2021. 

Πίνακας Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου Δήμου Δέλτα

Α
/
Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
Ή

ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΦΟΡ.
ΙΣΧΥΣ

ΠΡΑΓ.
ΙΣΧΥΣ

BONUS
MALUS

ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΤΙΜΗ

11)
Επιβατικό

DAIHATSU
TERIOS ΚΗΟ 8823 9 2 195,00€

12)
Επιβατικό

HYUNDAI
MATRIX KHI 4717 11 2 200,00€

13)
Επιβατικό

FORD TOURNEO
CONNECT KHI 7814 13 2 220,00€

14)
Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ 1941 8 2 180,00€

15)
Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ 1942 8 2 180,00€

16)
Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ 1943 8 2 180,00€

17)
Επιβατικό

HYUNDAI
MATRIX ΚΗΙ 4715 11 2 190,00€

18)
Επιβατικό CITROEN C3 KHH 2081 10 2 190,00€

19)
Επιβατικό

CITROEN
BERLINGO KHH 7151 10 2 190,00€

20)
Επιβατικό SUZUKI SX4 KHH 2080 11 2 190,00€

21) Επιβατικό
SEAT CORDOBA ΚΗΗ 6493 10 2 185,00€

22)
Επιβατικό NISSAN PULSAR ΚΗΗ8442 9 2 180,00€

23) KHH 7037
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Επιβατικό FIAT  PUNTO 9 2 180,00€
24)

Επιβατικό FIAT  PUNTO KHH 8185 9 2 200,00€
25)

Επιβατικό FIAT  PUNTO KHH 7038 9 2 180,00€
26)

Επιβατικό FIAT  PUNTO  KHH 7039 9 2 180,00€
27) Λεωφορείο

Mini bus IVECO 50C13
KHI 7227

18 2 455,00€
28)

Λεωφορείο IVECO 100E21
KHI 7228

35 2 490,00€
29) Λεωφορείο

Mini bus OPEL MOVANO ΚΗΗ 1908 17 2 460,00€
30)

Απορ/φόρο MERCEDES 2531
ΚΗΙ 3772

57 2 360,00€
31)

Απορ/φόρο
MERCEDES

ACTROS ΚΗΗ 1925 72 2 360,00€
32)

Απορ/φόρο
MERCEDES

ACTROS ΚΗΗ 1926 72 2 360,00€
33)

Απορ/φόρο MERCEDES 1726 KHΗ 7136 90 2 335,00€
34)

Απορ/φόρο

IVECO
EUROCARGO

150E22 ΚΗΗ 2019 35 2 320,00€
35)

Απορ/φόρο

IVECO
EUROCARGO

190-250L KHH 7140 40 2 330,00€
36)

Απορ/φόρο MERCEDES 1832K ΚΗΙ 7950 72 2 360,00€
37)

Απορ/φόρο

IVECO
EUROCARGO

190EL30 ΚΗΗ 2082 35 2 320,00€
38) Απορ/φόρο IVECO STRALIS

ΑD190X/HR KHH 9598 52 2 340,00€
39) Απορ/φόρο IVECO STRALIS

ΑD190X/HR KHH 9599 52 2 340,00€
40) Απορ/φόρο IVECO STRALIS

ΑD190X/HR KHH 9600 52 2 340,00€
41) Απορ/φόρο

(με
προσαρτημένο
γερανό τύπου
παπαγαλάκι)

IVECO
EUROCARGO
190EL25 E5 ΚΗΗ 6594 35

2 320,00€

42)

Απορ/φόρο

IVECO
EUROCARGO
190EL25 E5 ΚΗΗ 6595 35 2 320,00€

43)
Απορ/φόρο DAF LF ΚΗΙ 7914 40 2 330,00€

44)
Απορ/φόρο DAF LF ΚΗΟ 7907 40 2 330,00€

45)
Απορ/φόρο

MERCEDES
ATEGO ΚΗΗ 8454 31 2 320,00€

46)
Φορτηγό MERCEDES KHI 7151 36 2 240,00€
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47)Φορτηγό αμιγώς
ηλεκτρικό

ανοικτού τύπου ≤
3,5t.

Goupil Mega
Polaris G4 ΚΤΥ 1084 16.6Kw 2 200,00€

48)
Φορτηγό

κλειστού τύπου
FORD TOURNEO

CONNECT 1,8 ΚΗΗ 2060 13 2 170,00€
49)

Φορτηγό FIAT  FIORINO KHH 7036 9 2 140,00€
50)

Φορτηγό FIAT  FIORINO KHH 7035 9 2 140,00€
51)

Φορτηγό FIAT FIORINO KHH 7034 9 2 140,00€
52)

Φορτηγό FIAT FIORINO KHH 7033 9 2 140,00€
53)

Φορτηγό FIAT  DOBLO KHH 7032 11 2 170,00€
54)

Φορτηγό FIAT  DOBLO KHH 7031 11 2 170,00€
55)

Φορτηγό
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER               

KHI 4460
17 2 180,00€

56)
Φορτηγό

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER

KHI 7152
17 2 180,00€

57)
Φορτηγό

FIAT  DUCATO KHI 3800
14 2 170,00€

58)
Φορτηγό

ανατρεπόμενο

IVECO
EUROCARGO

190EL28 ΚΗΗ 6589 35 2 230,00€
59) φορτηγό 

( με γερανό )
IVECO STRALIS

420 KHH 6596 62 2 330,00€
60) Φορτηγό

τετραξονικό 
IVECO TRAKKER

AD410T KHH9607 77 2 380,00€
61)

Φορτηγό τύπου
Skip Loader 

( με ανυψωτικό
μηχανισμό ) VOLVO FE KHH 9406 46 2 300,00€

62) Φορτηγό
ανατρεπόμενο

IVECO STRALIS
310 EURO 5 ΚΗΙ 7902 47 2 280,00€

63) Φορτηγό
ανατρεπόμενο

IVECO STRALIS
310 EURO 5 ΚΗΙ 7903 47 2 280,00€

64)
Φορτηγό FIAT STRADA ΚΗΗ 2058 9 2 140,00€

65)
Φορτηγό FORD RANGER ΚΗΗ 2005 17 2 180,00€

66)
Φορτηγό FORD RANGER ΚΗΗ 2006 17 2 180,00€

67)
Φορτηγό NISSAN NAVARA KHI 7178 14 2 170,00€

68)

Φορτηγό NISSAN NAVARA ΚΗΗ 7179 14 2 170,00€
69)

Φορτηγό NISSAN NAVARA ΚΗΗ 7180 14 2 170,00€
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70)
Φορτηγό NISSAN NAVARA ΚΗΗ 8181 14 2 170,00€

71)
Φορτηγό ΤΟΥΟΤΑ HILUX KHH 6591 17 2 180,00€

72)
Φορτηγό ΤΟΥΟΤΑ HILUX KHH 6593 17 2 180,00€

73)
Καδοπλυντήριο

MERCEDES
ATEGO

ΜΕ 98828 

231 2 180,00€

74)

Καδοπλυντήριο

IVECO
EUROCARGO
160E + HATZ

ΜΕ 145110
272+75 2 180,00€

75) Γεωργικός
ελκυστήρας ZETOR AM 65509 65

      
2 150,00€

76) Γεωργικός
ελκυστήρας CASE JXU 105 AM 67763 107 2 150,00€

77) Γεωργικός
ελκυστήρας CLAAS ΑΜ 64730 101 2 150,00€

78)
Kαλαθοφόρο ΜΑΝ

ΜΕ 96432 

150 2 180,00€

79)
Kαλαθοφόρο

NISSAN CABSTAR
NT400/CABSTAR

ME
134917

130 2 180,00€

80)
Kαλαθοφόρο

NISSAN CABSTAR
NT400/CABSTAR

ME
134918

130 2 180,00€

81)
Περονοφόρο HANGSCA ME 123526 61 2 180,00€

82) Εκσκαφέας -
φορτωτής JCB ΜΕ 54083 90 2 210,00€

83) Εκσκαφέας -
φορτωτής JCB ME 83395 92 2 210,00€

84) Εκσκαφέας -
φορτωτής KOMATSU ME 58779 90 2 210,00€

85) Εκσκαφέας -
φορτωτής

CATERPILLAR
432F2 ΜΕ 138341 99 2 210,00€

86) Εκσκαφέας -
φορτωτής

CATERPILLAR
432F2 ΜΕ 138342 99 2 210,00€

87) Εκσκαφέας -
φορτωτής

CATERPILLAR
444F2 ΜΕ 138347 99 2 210,00€

88)
Σάρωθρο

DULEVO MINI
850 ME 133678 33 2 180,00€

89)
Σάρωθρo

DULEVO 3000
REVOLUTION ME 134914 98 2 180,00€

90) MATHIEU AZURA
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Σάρωθρo FLEX ME 134952 84 2 180,00€
91)

Φορτωτής   BOBCAT

ΜΕ 83452 

43 2 160,00€

92)
Οδοστρωτήρας RULLO – SICOM

ΜΕ 72563 

50 2 160,00€

93)
Ισοπεδωτής

FAUN FRISCH
F155

ME 49214 

152 2 210,00€

94)
Ισοπεδωτής

KOMATSU 
GD521A-1E

ME
132299

140 2 210,00€

ΣΥΝΟΛΟ 19.260,00€ 

 Προσφορές που δεν καλύπτουν τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλίσεως  δεν θα γίνονται δεκτές.
 Τα οχήματα του Δήμου Δέλτα θα ασφαλιστούν στις παρακάτω κατηγορίες. 

Κατηγορίες Ασφαλίσεων Οχημάτων – Μηχανημάτων Δήμου Δέλτα

1. Αστική  ευθύνη  έναντι  τρίτων  για  σωματικές  βλάβες  και  υλικές  ζημιές,  και  υλικές  ζημιές
ανασφάλιστου.

2. Φροντίδα ατυχήματος που θα περιλαμβάνει και ρυμούλκηση των ασφαλιζόμενων οχημάτων
με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους, από τον ανάδοχο. Για ρυμούλκηση οχημάτων άνω των 3,5
τόνων  η  απαίτηση  κρίνεται  ασύμφορη,  κυρίως  προς  αποφυγή  μη  συμμετοχής
διαγωνιζόμενων, που δεν θα έχουν διαθέσιμα οχήματα ειδικού σκοπού, δηλαδή ρυμούλκησης
μεγάλων οχημάτων,  αλλά και  επιπλέον κόστους,  που θα πρέπει  να επιβαρυνθεί  ο Δήμος
Δέλτα. 

3. Θραύση κρυστάλλων, για όλα τα οχήματα, μηχανήματα έργου ( εκτός των ΜΕ 83452 και ΜΕ
72563 που δεν φέρουν υαλοπίνακες ) και αγροτικά μηχανήματα. 
Η θραύση κρυστάλλων κρίνεται απαραίτητη, διότι σε περίπτωση θραύσης από κάποιο αίτιο,
το οποίο είναι πολύ πιθανό, αφού βρίσκονται σε κίνηση και εργασίες καθημερινώς, με ένα
πολύ μικρό κόστος ετησίως, θα γλιτώσει ο Δήμος Δέλτα από επιπλέον χρηματικά κόστη. Η
προμήθεια και αντικατάσταση ενός παρμπρίζ π.χ. επιβατικού οχήματος κοστίζει συνήθως από
150€ και πάνω και επαγγελματικού οχήματος άνω των 3,5 τόνων ή μηχανήματος, από 500€
και πάνω.

4. Προσωπικό  ατύχημα  οδηγού,  θάνατος  από  τροχαίο  ατύχημα,  μόνιμη  ολική  ανικανότητα,
μόνιμη μερική ανικανότητα.

5. Όσον αφορά τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) καθώς και  οχήματα με γερανό και ανυψωτικό
μηχανισμό, θα ισχύει και επί πλέον κάλυψη για αστική ευθύνη όταν λειτουργούν ως εργαλεία
25.000,00€ για σωματικές βλάβες και 12.500,00€ για υλικές ζημιές ως εργαλείο ( ατύχημα
κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασίας ).

6. Για τα υπ΄ αριθ. πινακίδας κυκλοφορίας επιβατικά οχήματα, ΚΗΟ 8823, KHI 4717, KHI 7814,
ΚΗΗ 1941, ΚΗΗ 1942, ΚΗΗ 1943, ΚΗΙ 4715, KHH 2081, KHH 7151, KHH 2080, ΚΗΗ 6493,
ΚΗΗ8442, KHH 7037, KHH 8185, KHH 7039, KHH 7038 και ΚΤΥ 1084, θα ισχύει κάλυψη
επιπλέον κάλυψη Οδικής Βοήθειας, λόγω της ιδιαιτερότητας τους ( π.χ. κάλυψη δρομολογίων
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για υπηρεσιακούς λόγους εκτός ορίων του Δήμου Δέλτα και οχήματα κινούμενα με αμιγώς
ηλεκτρική ενέργεια ).

7. Για τα λεωφορεία ΚΗΙ7227, ΚΗΙ7228 και ΚΗΗ1908 τονίζεται ότι είναι χαρακτηρισμένα για
μεταφορά  προσωπικού.  Στην  ασφάλιση  θα  συμπεριλαμβάνεται  και  η  ασφάλιση  των
επιβαινόντων, βάσει των θέσεων του κάθε οχήματος, 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.

8. 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).

9. Φόροι , τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του
Δήμου.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ (€)
Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του

Δήμου Δέλτα για το έτος 2022 19.260,00

Δικαίωμα προαίρεσης 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 21.260,00

Το  δικαίωμα  προαίρεσης  αφορά  νέα  οχήματα  ή  μηχανήματα  που  τυχόν  θα  περιέλθουν  στην
ιδιοκτησία του Δήμου Δέλτα εντός του χρονικού διαστήματος της ασφάλισης ή υφιστάμενα οχήματα
που βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής ακινησίας και θα περιέλθουν σε άρση της. 

Να αναφερθεί ότι  ο Δήμος Δέλτα εντός του έτους 2022, θα προβεί στην άμεση προμήθεια των
παρακάτω οχημάτων : 

1. Μέσω του προγράμματος  «  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  »,  προβλέπεται  πιθανώς εντός  του  2022,  η
προμήθεια ενός (1) καινούριου τριαξονικού απορριμματοφόρου και 

2. Από  το  Πρόγραμμα  «  Κεντρική  Μακεδονία  ΑΞ05  »,  αναμένεται  η  ολοκλήρωσης  της
προμήθειας ενός καινούριου πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG.

3. Μέσω ιδίων πόρων προβλέπεται η έναρξη διαγωνισμού εντός του έτους 2022 της προμήθειας
:

     α) Ενός ( 1 ) καινούριου διαξονικού φορτηγού μικτού βάρους 19t. με ανατροπή
β) Έξι (6) καινούριων μονοκάμπινων ανατρεπόμενων μικρών φορτηγών                              
γ)  Δύο (2)  καινούριων ημιφορτηγών αγροτικού  τύπου διπλής  καμπίνας  με  τετρακίνηση
(4×4)
δ) Ενός ( 1 ) καινούριου επιβατικού οχήματος  
ε) Ενός ( 1 ) καινούριου ελαστικοφόρου φορτωτή
στ) Ενός ( 1 ) καινούριου μηχανικού σαρώθρου με κάδο 6m³

4. Τέλος μέσω του προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία ΑΞ04», ο Δήμος Δέλτα θα προχωρήσει
σε  επανάληψη  διαγωνισμού,  για  την  άμεση  προμήθεια  τεσσάρων  (  4  )  ηλεκτροκίνητων
οχημάτων.

Τονίζεται το γεγονός ότι στην εν λόγω Τεχνική Περιγραφή-Προϋπολογισμό, συμπεριλαμβάνεται και ο
στόλος οχημάτων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Δέλτα ( ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. ), τα
οποία βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης στο Δήμο λόγω εκκαθάρισης της,  εφόσον εντός του
χρονικού διαστήματος της ασφάλισης, λάβει χώρα η μεταβίβαση από την Διεύθυνση Μεταφορών &
Επικοινωνιών (αλλαγή αδείας κυκλοφορίας).
Επίσης οχήματα ή μηχανήματα που θα αποσυρθούν από τον στόλο του Δήμου λόγω                     
παλαιότητας ή αιφνίδιου γεγονότος που θα τα καταστήσει ακατάλληλα προς κυκλοφορία, θα 

Σελίδα 10

ΑΔΑ: 9Ε5ΦΩ9Ι-ΝΜ9



διακοπεί η υποχρεωτική ασφάλιση τους και τυχόν επιστροφή ποσού ασφαλίστρων μετά από 
συμψηφισμό, θα αποδοθεί στο ταμείο του Δήμου Δέλτα. 

Σίνδος,  01-03-2022

Ο συντάξας                                                                Θεωρήθηκε
              Αν. Προϊστάμενος Διαχείρισης                                       O αν. Προϊστάμενος

και Συντήρησης Οχημάτων                                            Διεύθυνσης Καθαριότητας

  Σαλανίδης Γρηγόριος                                                    Καρανταΐδης Ευστάθιος
           ΔΕ Οδηγών              
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Αρ. Μελέτης : 1ΔΚ/2022

    
              ΘΕΜΑ: « Ασφάλιση οχημάτων και 
                            Μηχανημάτων του Δήμου   
                            Δέλτα για το έτος 2022 »
                              

             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   21.260,00€
 
                                               

ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται  οι  γενικοί  όροι,  βάσει  των οποίων και  σε
συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως, θα εκτελεστεί  η Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων
του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022-2023. 
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 21.260,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.20.6253.004 « Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (2022) » από τον τακτικό  προϋπολογισμό  του
Δήμου οικονομικού έτους 2022 και τον αντίστοιχο του έτους 2023 εάν απαιτηθεί. 
Στο  συνολικό  ποσό  ενδεικτικού  προϋπολογισμού,  συμπεριλαμβάνεται  και  δικαίωμα  προαίρεσης
2.000,00€ όπως αναφέρεται αναλυτικά στον από 01-03-2022 Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, συμπληρωματικά ο
Αστικός Κώδικας, ο Ν. 489/76 (ΦΕΚ Α΄331) «Περί υποχρεωτικής ασφάλισης - της εξ ατυχημάτων
αυτοκινήτων  αστικής  ευθύνης»,  όπως  κωδικοποιήθηκε  με  το  Π.Δ.  237/86,  συμπληρώθηκε  και
τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/85 (ΦΕΚ Α΄ 183) και τα Π.Δ. 1019/81 (ΦΕΚ Α΄ 253) και 118 /85
(ΦΕΚ Α΄35), και το άρθρο 26, παρ. 1 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/5-4-2013), το Ν. 3229/04 «Περί
εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.», το Ν. 2496 /97 «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κ.λ.π.».

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ( άρθρο
118 Ν. 4412/2016 ) όπως τροποποιήθηκε  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή ). 

ΑΡΘΡΟ  4: ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 5  :   ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ.  2  του άρθρου 18 του ν.  4412/2016 από υπεργολάβους  δεν  αίρει  την ευθύνη του κυρίου
αναδόχου. 
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Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον,  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας. Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των  τμημάτων  της  σύμβασης  είτε  από  τον  ίδιο,  είτε  από  νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην διακήρυξη και με τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην διακήρυξη,
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης,  το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται  να αναθέσει  υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου
131 ( Υπεργολαβία – Άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ) του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο εντολοδόχος της υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου για την
υπογραφή της σύμβασης εντός δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 105 ( Κατακύρωση – σύναψη
σύμβασης ) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4497/2017.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από τις 18-07-2022 11.59 μ.μ. (ημερομηνία λήξης υφιστάμενων
ασφαλιστήριων συμβολαίων) έως τις 18-07-2023 11.59 μ.μ. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ -ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Η σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Ο εντολοδόχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Δέλτα που
θα αποκτηθούν στην διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου ή υφιστάμενα οχήματα που βρίσκονται σε
κατάσταση προσωρινής ακινησίας και θα περιέλθουν σε άρση, 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 υπηρεσίας μπορεί  να αυξηθεί  κατά το δικαίωμα προαίρεσης και ο εντολοδόχος
υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση. Επίσης το συμβατικό αντικείμενο
μπορεί να μειωθεί έως 30% στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε,  καθώς και  κάθε  άλλου δικαιολογητικού  που τυχόν ήθελε ζητηθεί  από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Πέραν των αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 4412/2016, για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν και οι
εξής ειδικές διατάξεις:
-  Η παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν. 4364/2016,  στην οποία ορίζεται  ότι:  «1.  Το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο παραδίδεται στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης μόνο μετά την καταβολή του
οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής  καταβολής,  οπότε και  αρχίζει  η
ασφαλιστική κάλυψη…» και
- Η παρ. 169 του Ν. 4261/2014 σύμφωνα με την οποία «…2. Η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική
κάλυψη:  Α.  Αρχίζει  μόνον  με  την  καταβολή  ολόκληρου  του  οφειλόμενου  ασφαλίστρου  στον
ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή
τον λήπτη της ασφάλισης, ….. Γ. αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρμό δια για την
επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το
οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης εντός πέντε (5)
ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου...»
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται μετά την παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής του Δήμου, που συγκροτείται σύμφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Εφόσον υπάρξει  αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών
δύναται  να  επιβληθεί  σε  βάρος  του αναδόχου ποινική  ρήτρα όπως προβλέπεται  στις  ισχύουσες
διατάξεις. 
Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί
έκπτωτος βάσει των διατάξεων του Νόμου 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο εντολοδόχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη και
κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις,  (Κήρυξη
οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  -  Κυρώσεις,  Χρόνος  παράδοσης,  Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –
αντικατάσταση,  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία  τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία  που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα
Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Δέλτα,  η οποία και  θα εισηγείται   στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  στη  λήψη  των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και  παράταση της διάρκειας της σύμβασης,  υπό τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 15: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί  αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις  επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και  παραδοτέων και  συνεπώς αν μπορούν οι  τελευταίες  να καλύψουν τις  σχετικές
ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται  να προβεί  στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του,  η  οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  η  προθεσμία  που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται  σε ποινικές ρήτρες,  σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 17 : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Η τιμή προσφοράς της υπηρεσίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης
και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της  σύμβασης,  επιλύονται  σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.                   

Σίνδος,  01-03-2022
            Ο συντάξας                                                            Θεωρήθηκε
 Αν. Προϊστάμενος Διαχείρισης                              O αν. Προϊστάμενος 
   και Συντήρησης Οχημάτων                                     Διεύθυνσης Καθαριότητας

        Σαλανίδης Γρηγόριος                                       Καρανταΐδης Ευστάθιος
           ΔΕ Οδηγών                                             ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων                    
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