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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα αφορά την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : «Ασφάλιση Οχημάτων», η οποία είναι υποχρεωτική και 

απολύτως απαραίτητη για την κυκλοφορία των Δημοτικών Οχημάτων. “Τα αυτοκίνητα των Δήμων και Κοινοτήτων 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά, καθώς δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του ΠΔ 237/86.” (CPV : 66514110-0 

Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων) 

Συγκεκριμένα, απαιτείται η έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία 

έκδοσης αυτών σε οχήματα κυριότητας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας. 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και όχι πέραν της 31ης 

Δεκεμβρίου 2023. 

Συγκεκριμένα, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα εκδίδονται με ισχύ ενός (1) έτους, την επόμενη από την ημερομηνία 

λήξης των εν ισχύ ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάθε οχήματος και μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής από το Γραφείο 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου μας. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα παραδίδονται στο Δήμο μας, αυστηρά, την ημέρα έκδοσής τους. 

Η συνολική δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων 

ευρώ (6.700,00 €) -η υπηρεσία απαλλάσσεται του Φ.Π.Α.- και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6253, 15.6253, 20.6253, 

25.6253, 30.6253 με τίτλο : «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου 

μας. 

Επιγραμματικά, αναφέρουμε τις πιστώσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 καθώς και τον αριθμό των οχημάτων 

σε κάθε υπηρεσία, για τα οποία θα απαιτηθεί η εκτέλεση των προαναφερόμενων υπηρεσιών : 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023 (€) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 10.6253 600,00 € Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων τρία (3) 

2 15.6253 1.300,00 € Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων πέντε (5) 

3 20.6253 1.600,00 € Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων οκτώ (8) 
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4 25.6253 1.100,00 € Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων πέντε (5) 

5 30.6253 2.100,00 € Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων δέκα (10) 

 

Παραθέτουμε πίνακα με τους αρ. κυκλοφορίας των οχημάτων, κυριότητας του Δήμου μας, τον αριθμό πλαισίου 

κάθε οχήματος, κ.ά. στοιχεία, όπου θα απαιτηθεί η έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, καθώς και την 

υπηρεσία στην οποία υπάγονται. Για όσα οχήματα ή/και μηχανήματα έργου του Δήμου μας για τα οποία δεν έχει 

ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της άδεια κυκλοφορίας τους από τους πρώην Δήμους Αμφίκλειας, Ελάτειας ή Τιθορέας 

αντίστοιχα, καλύπτονται κανονικά ως περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας (ΑΦΜ: 800067050), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 271 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), χωρίς να υπάρχει 

αμφισβήτηση από την ανάδοχο εταιρεία. 

 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚ. ΙΠΠΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΕΝ ΙΣΧΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

1 KHH 2763 10 ΕΙΧ HYUNDAI TUCSON 14 5 ΤΖΙΠ KMHJN81BP6U490874 30/9/2023

2 KHH 2765 10 ΕΙΧ VW GOLF 10 5 ΙΧ WVWZZZ1KZAW218649 3/8/2023

3 NIP 3395 10 ΕΙΧ VW GOLF 10 5 ΙΧ WVWZZZ1KZAP096628 30/9/2023

4 KHI 1302 15 ΛΕΒΕ FIAT IVECO 35 31 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ZCFA1AD0002285966 17/10/2023

5 KHH 2730 15 ΛΕΒΕ OTOKAR 27 32 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ NLR13E21A8A003945 3/8/2023

6 KHI 1388 15 ΕΙΧ HYUNDAI MATRIX 11 5 ΙΧ KMHPM81CP2U066551 17/10/2023

7 KHI 1376 15 ΕΙΧ HYUNDAI MATRIX 11 5 ΙΧ KMHPM81CP2U067223 12/8/2023

8 KHH 2748 15 ΛΕΒΕ FORD WERKE 17 8 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ WFOFXXGBVFMJ28090 3/8/2023

9 KHI 1327 20 ΦΙΧ MAN 41 2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAL25ZZZYY059976 19/10/2023

10 KHH 2794 20 ΦΙΧ IVECO 78 2 ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ WJMJ4CSS70C297713 3/8/2023

11 KHH 2795 20 ΦΙΧ IVECO 78 2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WJMJ4CSS70C298237 3/8/2023

12 KHI 1979 20 ΦΙΧ VOLVO 33 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ YV2E4C6A4YB259012 16/10/2023

13 KHY 3340 20 ΦΙΧ MERCEDES 38 2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9700731K374452 3/8/2023

14 KHI 4293 20 ΦΙΧ DAF 35 2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ XLRAE55CF0L240567 3/8/2023

15 KHH 2723 20 ΦΙΧ IVECO 35 2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1LG0302525308 3/8/2023

16 KHH 8226 20 ΦΙΧ MERCEDES ATEGO 46 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ W1T96700710506940 11/8/2023

17 KHI 5928 25 ΦΙΧ TOYOTA 19 2 ΦΟΡΤΗΓΟ JT1POLY6109103945 3/8/2023

18 KHH 2761 25 ΦΙΧ ISUZU 17 4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MPATTFS86HAT100339 3/8/2023

19 KHH 2743 25 ΦΙΧ ISUZU 17 4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MPATFS86H9H543826 16/6/2023

20 KHH 7076 25 ΦΙΧ HYUNDAI VAN 17 2 VAN KMJWVH7FP1U241572 3/8/2023

21 KHH 8223 25 ΦΙΧ FORD 14 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 6FPGXXMJ2GLL30352 12/3/2023

22 ME 44747 30 ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 113 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 06468 22/10/2023

23 ME 96265 30 ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 102 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 07709 8/10/2023

24 ME 44766 30 ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 97 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ FKI93F21042 3/8/2023

25 ME 44748 30 ΜΕ ΓΚΡΕΪΤΕΡ 140 ΓΚΡΕΪΤΕΡ G52A-12061 22/10/2023

26 ME 118992 30 ΜΕ ΓΚΡΕΪΤΕΡ 220 ΓΚΡΕΪΤΕΡ 7220008 3/8/2023

27 ME 104075 30 ΜΕ IVECO 182 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 0860-00042 3/8/2023

28 ME 109815 30 ΜΕ IVECO 56 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 0860-00181 9/8/2023

29 KHH 2702 30 ΦΙΧ IVECO 35 2 ΦΟΡΤΗΓΟ ZCFA1EJ0302530005 7/9/2023

30 KHH 2767 30 ΦΙΧ MERCEDES 38 2 ΦΟΡΤΗΓΟ WDB9505052K732610 9/8/2023

31 KHH 8224 30 ΦΙΧ TGM 41 ΦΟΡΤΗΓΟ WMAN37ZZ3MY422281 28/4/2023  
 

Οι απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις που θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά θα είναι τα κατώτατα όρια 

υποχρεωτικής ασφάλισης.  

 

Οι υποχρεωτικές, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 6. παρ.1 και 2 του π.δ/τος 237/1986, καλύψεις που 

απαιτούνται για το σύνολο των οχημάτων, περιγράφονται ως εξής : 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
- Αστική Ευθύνη Προς Τρίτους 

Αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκαλέσει 

σε τρίτους, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Σωματικές Βλάβες : 1.300.000 €/θύμα 

Υλικές Ζημίες : 1.300.000 €/ατύχημα 

 

Οι πρόσθετες καλύψεις για επιπλέον κινδύνους (προαιρετικούς), οι οποίοι αφενός κρίνονται αναγκαίοι από το 

Δήμο στα πλαίσια της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των περιουσιακών του στοιχείων, αφετέρου προσιδιάζουν 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οχημάτων αυτών, σε συνδυασμό με τις ανάγκες που καλούνται να 

εξυπηρετήσουν και απαιτούνται ανά κατηγορία οχημάτων/μηχανημάτων έργου (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 59/2012), 

περιγράφονται ως εξής :  

 

- Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από σύγκρουσή του με άλλο 

ανασφάλιστο όχημα. 

 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

30.000 € 

 

- Φροντίδα ατυχήματος με Ρυμούλκηση 

Αφορά βοήθεια και υποστήριξη (καταγραφή συμβάντος, συμπλήρωση δήλωσης ατυχήματος) από εξειδικευμένο 

συνεργάτη του αναδόχου στον τόπο και κατά την ώρα του ατυχήματος. Περιλαμβάνει και μεταφορά/ ρυμούλκηση 

ακινητοποιημένου οχήματος, προς έναν επιλεγμένο προορισμό. 

 

- Προστασία Bonus 

Προστασία της κατηγορίας Bonus για μία ζημία ανά έτος, ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης. 

 

- Αστική Ευθύνη Πυρός 

Καλύπτεται η αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλλει ο ασφαλισμένος σε τρίτους για υλικές ζημίες ή 

σωματικές βλάβες που υπέστησαν ως συνέπεια πυρκαγιάς του ασφαλισμένου οχήματος. 

 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου. 

 

- Θραύση Κρυστάλλων  

Καλύπτεται κάθε θραύση κρυστάλλου του ασφαλισμένου οχήματος, παρμπρίζ, περιμετρικά κρύσταλλα 

παραθύρων. 

 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

30.000 € 

 

Ειδικότερα για τα μηχανήματα έργου θα παρέχεται αστική ευθύνη κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο με 

ελάχιστο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. 

 

Τέλος, θα δοθεί ασφάλιση αστικής ευθύνης για την ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη για περιπτώσεις όπως : 

πτώση αντικειμένου από απορριμματοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου. 

 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 

 

 

Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις : 

 

 Στην κάλυψη αστικής ευθύνης απορριμματοφόρων ως τρίτοι θεωρούνται όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτά (εντός 

και εκτός καμπίνας πχ. συνοδοί απορριμματοφόρων). 

 Στα υπόλοιπα οχήματα (επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία κ.ά.) ως τρίτοι θεωρούνται όλοι οι επιβαίνοντες 

(πλην του οδηγού) σε αυτά. 

 Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας διατηρεί το δικαίωμα να μην ασφαλίσει το σύνολο των 

οχημάτων/μηχανημάτων έργου που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες 

και την κατάσταση του στόλου των οχημάτων, η οποία αλλάζει δυναμικά και ενδέχεται να τροποποιηθεί από 

το χρόνο σύνταξης της παρούσας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.  

 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα εκδίδονται μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής από το Γραφείο Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου μας. 

 Ο Δήμος μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την ασφάλιση ενός οχήματος ή/και μηχανήματος έργου. Σε 

αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τμήμα του ασφαλίστρου αναλογικά με το 

χρόνο ασφάλισης που υπολείπεται.  

 Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ασφαλίσει τυχόν νέα 

οχήματα ή/και μηχανήματα έργου που θα προστεθούν στο στόλο του (νέες προμήθειες, δωρεές, 

επισκευασμένα οχήματα κλπ.). Τυχόν οχήματα και μηχανήματα έργου που θα περιέλθουν στην κατοχή του 

Δήμου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης 

των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και 

ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχης κατηγορίας οχήματος του 

υπάρχοντος στόλου του Δήμου. 

 Για οχήματα τα οποία θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία κατά η διάρκεια του χρόνου ασφάλισης, ο 

ανάδοχος, οφείλει να πιστώσει στο Δήμο, το καταβληθέν αντίτιμο του ασφαλιστηρίου για το υπόλοιπο μέχρι 

και τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, χρονικό διάστημα. 

 Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά της ασφάλειας σε άλλη εταιρεία πλην της επιλεγείσας, εκτός από 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας (πχ. κλείσιμο εταιρείας). Στην περίπτωση αυτή, μεταφορά ασφάλειας θα γίνεται 

κατόπιν έγγραφης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη ενημέρωση τους και για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα δύνανται να 

κάνουν επιτόπιο έλεγχο στα οχήματα και μηχανήματα έργου, κυριότητας του Δήμου μας, κατόπιν 

συνεννόησης με το Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος του 

Δήμου μας με κάθε πρόσφορο τρόπο (πχ. Email). 

 Η επίδοση της προσφοράς αποτελεί δέσμευση και απόδειξη ότι ο ανάδοχος έχει λάβει πλήρη γνώση των προς 

ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου καθώς και την αδυναμία εκ μέρους του στη συνέχεια επίκλησης 

οποιουδήποτε λόγου ή αιτίας για άρνηση ασφαλιστικής κάλυψης ή αποζημίωσης τρίτου από πρόσκληση 

ζημιάς των υπό ασφάλιση οχημάτων Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, που αναγράφονται στον παραπάνω 

πίνακα. Ο ίδιος φέρει ευθύνη για την πλήρη κάλυψη όλων των κινδύνων και για ποσό αποζημίωσης στο 

ελάχιστα απαιτούμενο από το νόμο για κάθε είδος οχήματος ή/και μηχανήματος έργου για τις βασικές 

ασφαλιστικές καλύψεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΟΣ 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

 

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο  

Η παρούσα αφορά την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : «Ασφάλιση Οχημάτων», η οποία είναι υποχρεωτική και 

απολύτως απαραίτητη για την κυκλοφορία των Δημοτικών Οχημάτων. “Τα αυτοκίνητα των Δήμων και Κοινοτήτων 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά, καθώς δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του ΠΔ 237/86.” (CPV : 66514110-0 

Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων) 

Συγκεκριμένα, απαιτείται η έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία 

έκδοσης αυτών σε οχήματα κυριότητας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας. 

Άρθρο 2. Προϋπολογισμός  

Η παραπάνω παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.  

3. Τις διατάξεις περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε από τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/18. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

5. Το ΠΔ 80/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 παρ. 1α. 

Άρθρο 3. Συμβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της παρούσης αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας : 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 4. Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Άρθρο 5. Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και όχι πέραν της 31ης 

Δεκεμβρίου 2023. 

Συγκεκριμένα, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα εκδίδονται με ισχύ ενός (1) έτους, την επόμενη από την ημερομηνία 

λήξης των εν ισχύ ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάθε οχήματος και μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής από το Γραφείο 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου μας. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα παραδίδονται στο Δήμο μας, αυστηρά, την ημέρα έκδοσής τους. 

Άρθρο 6. Δικαίωμα συμμετοχής 

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση 

ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα τα οριζόμενα του Ν.1569/1985 (ΦΕΚ 183/25.10.1985 

τεύχος Α’), όπως ισχύουν, αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. 

Σε περίπτωση υποψηφίου που διαμεσολαβεί στην ασφάλιση (ασφαλιστής) πρέπει να δηλώνει με Υπεύθυνη 

Δήλωση για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί, ενώ πρέπει να προσκομίσει 

αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με αυτήν. Οι ασφαλιστές οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό 

συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις για τις οποίες καταθέτουν προσφορές, ώστε να πιστοποιείται η 

εγκυρότητα των προσφορών τους. 

Άρθρο 7. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

πιστοποίηση και την πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

του ν. 4412/2016).  

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, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της του συμβατικού αντικειμένου. 

Άρθρο 8. Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν 

για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 

σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που 

οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο Δήμος  είναι ανυπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.  

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον 

Δήμο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 

τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον Δήμο προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Άρθρο 9. Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. 

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και κάθε ερμηνεία ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου και 

του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από 

τα αρμόδια Δικαστήρια. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 

για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Κάθε 

ασάφεια των παρόντων όρων ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ της διαδικασίας 

ανάθεσης έγγραφες εξηγήσεις. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
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