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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης 
Οχημάτων      
 
Αριθ. Τεύχ.  
Τεχνικών Προδιαγραφών:  

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 

Ο Συντάξας
 
 
 

ΑΘΕΛΟΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης  

Τεχνικών Προδιαγραφών:  04/2021 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής 
για το έτος 2021-2022. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:4.
 
CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 
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Ασφάλιση οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής 

 

4.930,00EUR 

0 Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων  

«Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης 
Οχημάτων      
 
Αριθ. Τεύχ.  
Τεχνικών Προδιαγραφών:  

 

Με το παρόν τεύχος ζητείται η ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Σιντικής για διάρκεια

μηνών, για τα ήδη ασφαλισμένα οχήματα

Σκοπός είναι η πρόληψη για την 

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 : 

Δια της παρούσης προβλέπεται  η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας για χρονικό διάστημα 

από την λήξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ένα (1) έτος (ημερομηνία λήξης υφιστάμενων 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων στις 28

με  λήξη συμβολαίων  ασφάλισης  για το σύνολο των οχημάτων 

 Τα οχήματα που θα ασφαλίζονται θα συμπεριλαμβάνουν την κάλυψη σωματικών βλαβών τρίτων, 

υλικές ζημιές τρίτων, ασφάλιση αστικής ευθύ

βάση των γενικών όρων ασφάλισης αυτοκινήτων ΦΕΚ 795/78 

διατάξεων του Ν.Δ489/76, Ν.614/77, Ν.

για σωματικές βλάβες και υλικέ

1. Προσωπικό ατύχημα οδηγού, θάνατος από τροχαίο ατύχημα, μόνιμη ολική ανικανότητα, μόνιμη 

μερική ανικανότητα. 

2. Αστική ευθύνη κατά την ώρα λειτουργίας και ως εργαλεία, για τα Μηχανήματα Έργων.

3. Φροντίδα ατυχήματος. 

4. Στη προσφορά ασφάλισης των ανωτέρω 

προστασίας, με την οποία εξασφαλίζεται, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, η 

κάλυψη των δικαστικών εξόδων ή και η ίδια η νομική 

ασφαλισμένου.(Ελ.Συν.Πράξη 345/2006 Τμ.7)

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

6. Ασφάλιση υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα

 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης  

Τεχνικών Προδιαγραφών:  04/2021 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής 
για το έτος 2021-2022. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:4.930,00
 
CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με το παρόν τεύχος ζητείται η ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Σιντικής για διάρκεια

μηνών, για τα ήδη ασφαλισμένα οχήματα. 

Σκοπός 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 

Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί. 

ροβλέπεται  η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας για χρονικό διάστημα 

από την λήξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ένα (1) έτος (ημερομηνία λήξης υφιστάμενων 

28-04-2021) για τα ήδη ασφαλισμένα οχήματα  και διάρκειας (12 μηνών) 

με  λήξη συμβολαίων  ασφάλισης  για το σύνολο των οχημάτων στις 28-04-2022. 

Τα οχήματα που θα ασφαλίζονται θα συμπεριλαμβάνουν την κάλυψη σωματικών βλαβών τρίτων, 

υλικές ζημιές τρίτων, ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά την λειτουργία ως εργαλείο του οχήματος και 

βάση των γενικών όρων ασφάλισης αυτοκινήτων ΦΕΚ 795/78 –ΤΕΑ – ΕΠΕ, εφαρμογή των 

489/76, Ν.614/77, Ν.Δ440/70 και του N.Δ.400/70. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων 

για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.. 

Προσωπικό ατύχημα οδηγού, θάνατος από τροχαίο ατύχημα, μόνιμη ολική ανικανότητα, μόνιμη 

Αστική ευθύνη κατά την ώρα λειτουργίας και ως εργαλεία, για τα Μηχανήματα Έργων.

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

Πράξη 345/2006 Τμ.7) 

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

σφάλιση υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα (προαιρετικοί κίνδυνοι)

Ασφάλιση οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής 

4.930,00EUR 

0 Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων  

Με το παρόν τεύχος ζητείται η ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Σιντικής για διάρκεια12 

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 

ροβλέπεται  η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας για χρονικό διάστημα 

από την λήξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ένα (1) έτος (ημερομηνία λήξης υφιστάμενων 

ήδη ασφαλισμένα οχήματα  και διάρκειας (12 μηνών) 

Τα οχήματα που θα ασφαλίζονται θα συμπεριλαμβάνουν την κάλυψη σωματικών βλαβών τρίτων, 

νης κατά την λειτουργία ως εργαλείο του οχήματος και 

ΕΠΕ, εφαρμογή των 

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων 

Προσωπικό ατύχημα οδηγού, θάνατος από τροχαίο ατύχημα, μόνιμη ολική ανικανότητα, μόνιμη 

Αστική ευθύνη κατά την ώρα λειτουργίας και ως εργαλεία, για τα Μηχανήματα Έργων. 

οχημάτων δεν θα περιλαμβάνεται η ασφάλιση νομικής 

προστασίας, με την οποία εξασφαλίζεται, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, η 

δικαστική και εξώδικη- εκπροσώπηση του 

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

προαιρετικοί κίνδυνοι) 
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-, 

Η κάλυψη των παραπάνω προαιρετικών κινδύνων και γενικά ασφαλιστικών 

κινδύνων, πέραν των από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του π.δ/τος 237/1986 οριζόμενων ως 

υποχρεωτικών, κρίνονται αναγκαίοι και χρήσιμοι για την προστασία των οχημάτων του 

Δήμου. 

Και τούτο διότι η  οικονομική επιβάρυνση είναι συγκριτικά μικρότερη σε σχέση με 

αυτή που θα προκαλούσε στον προϋπολογισμό του Δήμου η επέλευση του κινδύνου, να 

προβαίνει άμεσα σε επισκευή ή αντικατάσταση των οχημάτων, ώστε να έχει σε λειτουργική 

κατάσταση το σύνολο των οχημάτων.  

Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός του έτους 2021 για την ασφάλιση των οχημάτων του ανέρχεται  

στο  ποσό 4.930,00€, οι δε υπηρεσίες  οι ποσότητες καθώς επίσης και οι προδιαγραφές 

αναγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη,  

Η ασφάλιση των οχημάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4412/2016 

Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος των κάτωθι κωδικών (οικονομικού προϋπολογισμού 

έτους 2021) με τα εξής ποσά:  

Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος των κάτωθι κωδικών (οικονομικού προϋπολογισμού 

έτους 2021) με τα εξής ποσά:  

ΚΑ 10.6253 <ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ>  ΠΟΣΟ -     378,00 € 

ΚΑ 15.6253 <ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ>  ΠΟΣΟ -   342,00 € 

ΚΑ 20.6253 <ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ>  ΠΟΣΟ –  2.018,00 € 

ΚΑ 30.6253 <ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ>  ΠΟΣΟ –2.192,00 € 

Τα προς ασφάλιση Οχήματα του Δήμου Σιντικής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Είδος  οχήματος 
(επιβατικό,              
φορτηγό, 

λεωφορείο, 
απορριμματοφόρο 

κ.λ.π) 

ΜΑΡΚΑ 
Αριθμός 
Κυκλοφ. 

Ετος 1ης 
αδειαςκυκλοφ. 

Φ.Ι. 
ΠΡ. 

ΙΣΧΥΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙ
Α 

ΑΣΦΑΛΙΣ
ΗΣ ΣΕ 

ΜΗΝΕΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (€) 

1 10 ΕΙΧ Επιβατικό LANCIA KHΗ-4542 2012 10 ------- 12            123,00 €  

2 10 Λεωφορείο IVECO KHY-5252 1999 35 ------- 12            255,00 €  

3 15 Τουριστικό Τραίνο ROADTRAIN ΚΗΗ-4574 2010 17 ------- 12            342,00 €  

4 20 ΜΕ Καδοπλυντήριο IVECO 
ME-
115811 

2010 ------- 252 12            112,00 €  

5 20 ΜΕ Καδοπλυντήριο MERCEDFES ME-60644 2002 ------- 211 12            112,00 €  

6 20 ΜΕ Καδοπλυντήριο IVECO 
ME-
112038 

2009 ------- 252 12            112,00 €  

7 20 ΦΙΧ 
Απορριμματοφόρο  

MERCEDES ΚΗΗ-4516 2010 38 ------- 12            171,00 €  

8 20 ΦΙΧ Γερανοφόρο-
φορτηγό   

VOLVO ΚΗΗ-4530 2011 43 ------- 12            221,00 €  

9 20 ΦΙΧ Φορτηγό FIAT KHH-4565 2011 16 ------- 12            164,00 €  

10 20 ΦΙΧ Φορτηγό IVECO ΚΗΥ-5262 1999 57 ------- 12            194,00 €  

11 20 ΜΕ Εσκαφέας-
Φορτωτής   

KOMATSU ΜΕ-45770 1977 ------- 97 12            112,00 €  

12 20 ΦΙΧ Φορτηγό MAZDA KHY-5234 1999 17 ------- 12            164,00 €  

13 20 ΦΙΧ Φορτηγό FIAT KHH-4538 2011 16 ------- 12            164,00 €  

14 20 ΦΙΧ Φορτηγό  TOYOTA ΚΗΙ-9507 2007 17 ------- 12            164,00 €  

15 20 ΦΙΧ Φορτηγό  FORD KHH-4588 2008 17 ------- 12            164,00 €  
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16 20 ΦΙΧ Φορτηγό MAZDA ΚΗΗ-8530 2009 17 ------- 12            164,00 €  

17 30 ΜΕ 
ΙσοπεδωτηςΓαιων 

CHENGONG ΜΕ-97302 2007 ------- 215 12            112,00 €  

18 30 ΦΙΧ Φορτηγό FIAT KHH-4566 2011 16 ------- 12            164,00 €  

19 30 ΦΙΧ Φορτηγό  IVECO KHY-5284 2001 57 ------- 12            194,00 €  

20 30 ΦΙΧ Φορτηγό  OPEL KHH-8511 2018 9   12            134,00 €  

21 30 ΦΙΧ Φορτηγό  FORD ΚΗΗ-4518 2010 17 ------- 12            164,00 €  

22 30 ΦΙΧ Φορτηγό  FORD KHH-4589 2008 17 ------- 12            164,00 €  

23 30 ΕΙΧ Επιβατικό  DAIHATSU ΚΗΗ-4526 2009 10 ------- 12            123,00 €  

24 30 ΜΕ Εσκαφέας-
Φορτωτής  

JCB ΜΕ-45710 1997 ------- 90 12            112,00 €  

25 30 ΜΕ Εσκαφέας-
Φορτωτής  

JCB 
ΜΕ-
138127 

2020 ------- 110 12            112,00 €  

26 30 ΕΙΧ Επιβατικό SUZUKI ΚΗΙ-5728 1996 11 ------- 12            131,00 €  

27 30 ΜΕ 
ΙσοπεδωτηςΓαιων 

HBM ΜΕ-60640 2002 ------- 179 12            112,00 €  

28 30 ΜΕ Εκσαφέας-
Φορτωτής  

CATERPILLAR ΜΕ-88176 2006 ------- 90 12            112,00 €  

29 30 ΜΕ Πυροσβεστικό  MITSUBISHI 
ΜΕ-
102648 

2009 17 ------- 12              94,00 €  

30 
30 

ΕΙΧ Επιβατικό 
DAIMLERCHR
YSLER 

ΚΗΗ-8542 2003 26 ------- 12            300,00 €  

31 30 ΦΙΧ Φορτηγό MAZDA ΚΗΗ-8531 2009 17 ------- 12            164,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ =          4.930,00 €  

 

Διοίκηση(10)-Καθαριότητα(20)-Πράσινο (35)-Τεχνική(30)-Αθλητισμού-Πολιτισμού (15) 

Επίσης η ποσότητα της εργασίας μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων 

από την κυκλοφορία. 

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν 

δραστηριότητα σχετική τις ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν.Δ. 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. 

 

1. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου 

παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.  

2. Στην περίπτωση που κατατεθεί προσφορά από διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο 

(πράκτορας , μεσίτης,  παραγωγός ασφαλίσεων κ.τ.λ.) κρίνεται απαραίτητη η υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης του διαμεσολαβούντος 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 

3. Προϋπόθεση συμμετοχής , η ασφαλιστική εταιρία να ανήκει στον Φιλικό Διακανονισμό ή άλλο 

εφάμιλλο σύστημα άμεσης πληρωμής 

4. 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. 

. 

   Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές 

    Η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας   θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, 

εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.   

    Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση των σχετικών 

ασφαλιστήριων συμβολαίων  . 
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    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. 

    Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου, υπόψη του τμήματος 

προμηθειών. 

  Οι Προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο, αδιαφανή φάκελο. 

 

  
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Σιντικής για ένα έτος και συγκεκριμένα από 28/04/2021 έως 28/04/2022. Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει τα 
οχήματα και τα μηχανήματα έργου που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, 
  
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.  
Η εν λόγω υπηρεσία διέπεται και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τις διατάξεις του 
Ν.3463/2006 και του Π.Δ 237/86 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.489/76 περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης όπως τροποποιήθηκε από το Ν.1569/85 και 
τα Π.Δ 1091/81 και 118/85».  
 
Άρθρο 3ο : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας  
Ο προϋπολογισμός της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.930,00 ευρώ. Η 
εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε όχημα-
μηχάνημα.. 
 
 Άρθρο 4ο : 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 διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82, όπως ισχύει 
αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. Είναι υποχρεωτική η υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, 
μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών 
διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η 
περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.  
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της ασφαλιστικής εταιρείας  
2. Ποινικά μητρώα των μελών ΔΣ της εταιρείας (ή του διαχειριστή ανάλογα με την νομική μορφή ) ή 
σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση 
νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του 
Ν.4412/2016. 
3.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση πληρωμής 
ασφαλιστικών εισφορών. 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ  της ασφαλιστικής εταιρείας  
5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι 
διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας. 
6. Βεβαίωση  εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.  
7. Προϋπόθεση συμμετοχής , η ασφαλιστική εταιρία να ανήκει στον Φιλικό Διακανονισμό ή άλλο εφάμιλλο 

σύστημα άμεσης πληρωμής. 

8. 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 

9. Στην περίπτωση που κατατεθεί προσφορά από διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας , 

μεσίτης,  παραγωγός ασφαλίσεων κ.τ.λ.) απατείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του διαμεσολαβούντος 
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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 

 
10. Στην περίπτωση που κατατεθεί προσφορά από διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν και για τον ίδιο  
  
 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
 
 
Άρθρο 5ο : Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α. Η τεχνική έκθεση  
β. Οι τεχνικές προδιαγραφές  
γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 6  
 
Άρθρο 6ο : Προθεσμίες-Ποινικές ρήτρες  
Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την 28  Απριλίου 2021 και για ένα έτος. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρούσα μελέτη, εκδίδοντας τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία ασφαλιστήρια συμβόλαια.  
 
Άρθρο 7ο : Σταθερότητα τιμών-Αυξομείωση ποσοτήτων  
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και σε 
καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – 
μηχανήματα του Δήμου Σιντικής 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 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα, ήδη 
ασφαλισμένα οχήματα 
 
Άρθρο 8ο : Πληρωμή – φόροι – τέλη – κρατήσεις  
Η πληρωμή θα γίνει με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία παραστατικά μετά την παραλαβή από την 
αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Ο ασφαλιστής επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την κείμενη νομοθεσία.  
 
Άρθρο9ο : Επίλυση διαφορών  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16 και του Ν. 
3463/2006. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Της επιχείρησης ………………………………………………………………………. 
µε έδρα στ… ………………………………………..…….………………………. 
οδός……….………………………….……..…………………  αριθµ. ……...Τ.Κ………………. 
Τηλ.: …………………..………… Κινητό………………....……..……. Fax: 
…………..………….  
 
Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά: 

Τα προς ασφάλιση Οχήματα του Δήμου Σιντικής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Είδος  οχήματος 
(επιβατικό,              
φορτηγό, 

λεωφορείο, 
απορριμματοφόρο 

κ.λ.π) 

ΜΑΡΚΑ 
Αριθμός 
Κυκλοφ. 

Ετος 1ης 
αδειαςκυκλοφ. 

Φ.Ι. 
ΠΡ. 

ΙΣΧΥΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙ
Α 

ΑΣΦΑΛΙΣ
ΗΣ ΣΕ 

ΜΗΝΕΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (€) 

1 10 ΕΙΧ Επιβατικό LANCIA KHΗ-4542 2012 10 ------- 12  

2 10 Λεωφορείο IVECO KHY-5252 1999 35 ------- 12  

3 15 Τουριστικό Τραίνο ROADTRAIN ΚΗΗ-4574 2010 17 ------- 12  

4 20 ΜΕ Καδοπλυντήριο IVECO 
ME-
115811 

2010 ------- 252 12  

5 20 ΜΕ Καδοπλυντήριο MERCEDFES ME-60644 2002 ------- 211 12  

6 20 ΜΕ Καδοπλυντήριο IVECO 
ME-
112038 

2009 ------- 252 12  

7 20 ΦΙΧ 
Απορριμματοφόρο  

MERCEDES ΚΗΗ-4516 2010 38 ------- 12  

8 20 ΦΙΧ Γερανοφόρο-
φορτηγό   

VOLVO ΚΗΗ-4530 2011 43 ------- 12  

9 20 ΦΙΧ Φορτηγό FIAT KHH-4565 2011 16 ------- 12  

10 20 ΦΙΧ Φορτηγό IVECO ΚΗΥ-5262 1999 57 ------- 12  

11 20 ΜΕ Εσκαφέας-
Φορτωτής   

KOMATSU ΜΕ-45770 1977 ------- 97 12  

12 20 ΦΙΧ Φορτηγό MAZDA KHY-5234 1999 17 ------- 12  

13 20 ΦΙΧ Φορτηγό FIAT KHH-4538 2011 16 ------- 12  

14 20 ΦΙΧ Φορτηγό  TOYOTA ΚΗΙ-9507 2007 17 ------- 12  

15 20 ΦΙΧ Φορτηγό  FORD KHH-4588 2008 17 ------- 12  

16 20 ΦΙΧ Φορτηγό MAZDA ΚΗΗ-8530 2009 17 ------- 12  

17 30 ΜΕ 
ΙσοπεδωτηςΓαιων 

CHENGONG ΜΕ-97302 2007 ------- 215 12  

18 30 ΦΙΧ Φορτηγό FIAT KHH-4566 2011 16 ------- 12  

19 30 ΦΙΧ Φορτηγό  IVECO KHY-5284 2001 57 ------- 12  

20 30 ΦΙΧ Φορτηγό  OPEL KHH-8511 2018 9   12  

21 30 ΦΙΧ Φορτηγό  FORD ΚΗΗ-4518 2010 17 ------- 12  

22 30 ΦΙΧ Φορτηγό  FORD KHH-4589 2008 17 ------- 12  

23 30 ΕΙΧ Επιβατικό  DAIHATSU ΚΗΗ-4526 2009 10 ------- 12  

24 30 ΜΕ Εσκαφέας-
Φορτωτής  

JCB ΜΕ-45710 1997 ------- 90 12  

25 30 ΜΕ Εσκαφέας-
Φορτωτής  

JCB 
ΜΕ-
138127 

2020 ------- 110 12  

26 30 ΕΙΧ Επιβατικό SUZUKI ΚΗΙ-5728 1996 11 ------- 12  

27 30 ΜΕ 
ΙσοπεδωτηςΓαιων 

HBM ΜΕ-60640 2002 ------- 179 12  

28 30 ΜΕ Εκσαφέας-
Φορτωτής  

CATERPILLAR ΜΕ-88176 2006 ------- 90 12  

29 30 ΜΕ Πυροσβεστικό  MITSUBISHI 
ΜΕ-
102648 

2009 17 ------- 12  

30 
30 

ΕΙΧ Επιβατικό 
DAIMLERCHR
YSLER 

ΚΗΗ-8542 2003 26 ------- 12  

31 30 ΦΙΧ Φορτηγό MAZDA ΚΗΗ-8531 2009 17 ------- 12  

ΣΥΝΟΛΟ =   
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∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την 
εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς.  
 
……….., / 2021 
 

Ο προσφέρων 
 

 

 


