
 

1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  2022-2023 
Αρ. Μελέτης: 63/2022 

ΛΗΞΟΥΡΙ : 12/12/2022 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
CPV: 66514110-0 (Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων)  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ προκειμένου η 

κυκλοφορία τους στους ελληνικούς δρόμους να είναι σύννομη με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (τα 

Οχήματα , Επιβατικά αυτοκίνητα και Μηχανήματα Έργου των Δήμων ασφαλίζονται υποχρεωτικά, καθώς δεν 

εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του Π.Δ 237/86) για το έτος 2023 (12μηνης συνολικά διάρκειας) και 

ανάλογα με τη λήξη των υφιστάμενων ασφαλιστηρί2ν  

Στην τεχνική περιγραφή συμπεριλαμβάνεται:  1ον) 3 ασφαλιστήρια συμβόλαια οχήματος που 

επιβαρύνουν τον Π/Υ έτους 2022 καθώς τα τρέχοντα λήγουν πριν το πέρας του  τρέχοντος έτους 2022  

Οι τρέχουσες ασφάλειες των οχημάτων λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, και αναλυτικά δύο(2) εντός 

του έτους 2022 και δώδεκα(12) εντός του2023, και  συνεπώς ο νέος ανάδοχος, θα ασφαλίσει το κάθε όχημα 

αρχής γενομένης από την επομένη ημέρα της λήξης του εκάστοτε τρέχοντος ασφαλιστηρίου, όπως 

καταγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι και με διάρκεια ασφάλισης ένα έτος (12 μήνες). 

Δεδομένου ότι η υπηρεσία ασφάλισης προπληρώνεται κατόπιν της σύναψης σύμβασης, η δαπάνη 

επιβαρύνει τον Προϋπολογισμού του Δήμου Έτους 2022(2 οχήματα) και  τον Προϋπολογισμού του Δήμου 

Έτους 2023(12 οχήματα), ωστόσο η παροχή της υπηρεσίας (λήξη ασφαλιστηρίων) θα επεκτείνεται και στο 

έτος 2023 λόγω 12μηνης διάρκειας.  

Τα οχήματα του Δήμου που θα ασφαλιστούν επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της 

μελέτης στους πίνακες που ακολουθούν παρακάτω. 

Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

• Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

• Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική 

ασφάλιση και άλλες διατάξεις » , 

• Ν. 2623/98 (Φ.Ε.Κ. 139 Α'/25-6-1998) « Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων οργάνωση και άσκηση του 

εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών , εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις 

» , 

• Ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ 242 Α'/11-10-2002) « Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης» , 

άρθρο 2 «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων» , 
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• N. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» μετά των σχετικών 

οδηγιών , των σχετικών εγκυκλίων , διατάξεων , τεχνικών προδιαγραφών , όπως ισχύουν σήμερα , 

• Ν. 3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.Δ. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α’/1986) με το οποίο 

κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11-1976) « Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ 

ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και άλλες διατάξεις 

• N. 3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263 Α'/23-12-2008) « Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών » . 

• Ν. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στο Κοινοτικό Δίκαιο» 

• Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

• Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α/2015): Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. 

• Το άρθρο 4 της ΚΥΑ Π1/2380/2012( ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 1ικτύων». 

• Του Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»Π.Δ. 237/98  

• Π.Δ. 237/98  « Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων 

αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π.Δ.1091/81και 118/85, 

• Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 10/2003, 

• Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.», 

• Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.» 

• Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους 

Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, 

• Του Ν. 4555/2018 

• Του Π.Δ. 80/2016 

• Τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4600/2019(ΦΕΚ 43/09-03-2019,τεύχος Α΄) 

• Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 

• Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με το Κοινοτικό 

Δίκαιο, 

• Τα στοιχεία της Μελέτης 

Α) Την Τεχνική έκθεση. 

Β) Τον Προϋπολογισμό 

Γ) Την Συγγραφή υποχρεώσεων 

Δ) Το έντυπο Οικονομικής προσφοράς 
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Ε) Πίνακας οχημάτων 

Οι υπηρεσίες ασφάλισης αφορούν όλα τα οχήματα που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα οχημάτων. Οι 

ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης, 

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής: 

1. Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο 

ποσό (1.220.000 €). 

2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό 

(1.220.000 €). 

3. Πυρκαγιάς για οποιοδήποτε λόγο καλυπτόμενης και από τρομοκρατικές ενέργειες, με ύψος 

ασφαλιζόμενου κεφαλαίου πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €). 

4. Θραύσης κρυστάλλων – υαλοπινάκων. 

5. Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος. 

6. Προστασίας Bonus Malus. 

7. Φροντίδας ατυχήματος 

Ειδικότερα, τα οχήματα που αναφέρονται με χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ (Μηχάνημα Έργου) 

καθώς και τα οχήματα με γερανό, καλύπτονται επιπλέον για: 

A. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό 30.000€. 

 B. Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό 10.000€. 

Tυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου Ληξουρίου θα 

ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους με διάρκεια 12 μηνών και η ασφάλιση 

τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου 

οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου. 

 

Τα οχήματα και μηχανήματα έργων που Ενδεχομένως θα παραχωρηθούν στο Δήμο Ληξουρίου είτε μέσω 

ενδεχόμενης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα 

Κεφαλληνίας είτε θα παραχωρηθούν από την Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς , 

θα ασφαλίζονται από την ημερομηνία σύναψης αυτής και έως τη λήξη της  και η ασφάλισή τους 

(ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου 

οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου 

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και 

κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.).  

Για τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΕΗ 690 & ΚΗΙ 8903 & ΚΗΙ 4927 & ΚΗΙ 8922 & ΑΥΟ 917 & ΚΗΙ 

4912 & ΚΗΙ 8921 & ΚΗΗ 6828 ,η προσφερόμενη τιμή  εκτός του καθαρού ασφαλίστρου και όλων των νόμιμων 

φόρων και κρατήσεων , θα περιέχει και οδική ασφάλεια μεταφοράς των ακινητοποιούμενων οχημάτων, είτε 

σε συνεργείο(εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Κεφαλληνίας) που θα υποδειχθεί από τη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών  είτε  στο αμαξοστάσιο του Δήμου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ . 

Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 

διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία και επέκτασης 

της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία, επιλέγοντας ο ίδιος τις ασφαλιστικές 

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

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

κατόπιν έγγραφης απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής. 

Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 3.855,00€ (υπηρεσία που δεν επιβαρύνεται 

με ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2022(ποσό 765,00€) και 2023(ποσό 

3.090,00€) του Δήμου Ληξουρίου στους κάτωθι κωδικούς αριθμούς:  

KA Προϋπολογισμού έτους 2022 Περιγραφή  ΔΑΠΑΝΗ (€) 

10.6253 ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  120,00 

30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 

εγκαταστάσεων 

195,00 

20.6253 Ασφάλιστρα φορτηγών  και  μεταφορικών μέσων 450,00 

KA Προϋπολογισμού έτους 2023 Περιγραφή  ΔΑΠΑΝΗ (€) 

10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1535,00 

30.6252 ασφάλιστρα μηχανημάτων 680,00 

30.6253 ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και φορτηγών 875,00 

Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν τον 

Δήμο όσον αφορά στη διάθεση τους . Η διάθεση και κατανομή των αναφερομένων ποσών στον Ενδεικτικό 

Προϋπολογισμό , για την Ασφάλιση των Οχημάτων , είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με βάση τις 

πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2022-2023. 

Ληξούρι 12/12/2022 

Ο Συντάξας       

 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  2022-2023 
Αρ. Μελέτης: 63/2022 /ΛΗΞΟΥΡΙ : 12/12/2022 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. 

Α/Α 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

ΕΤΟΣ 1ης 

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΦΟΡΟΛ.  
ΙΠΠΟΙ 
 

BONUS 

 MALUS 

Ημερ. Έναρξης  

Ασφάλισης 

 

Ημερ. Λήξης 

Ασφάλισης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΚΕΗ690 ΔΙΚΥΚΛΟ 2003 1 2 29/12/2022 29/12/2023 12 μήνες 120,00 

2 ΚΗΙ 8903 ΦΟΡΤΗΓΟ 2006 17 1 24/03/2023 24/03/2024 12 μήνες 300,00 

3 ΜΕ 40989 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2003 90 1 24/03/2023 24/03/2024 12 μήνες 170,00 

4 ΚΗΙ 4927 ΦΟΡΤΗΓΟ 1996 17 1 24/03/2023 24/03/2024 12 μήνες 310,00 

5 ΜΕ 34624 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1999 97 2 01/07/2023 01/07/2024 12 μήνες 170,00 

6 ΚΗΙ 8922 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 6 2 23/07/2023 23/07/2024 12 μήνες 225,00 

7 ΚΗΙ 4912 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 88 1 21/07/2023 21/07/2024 12 μήνες 265,00 

8 ΑΥΟ 917 ΔΙΚΥΚΛΟ 2019 2 1 21/02/2023 21/02/2024 12 μήνες 120,00 

9 ΜΕ 52391 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 2006 135 2 23/07/2023 23/07/2024 12 μήνες 150,00 

10 ΚΗΥ 5866 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1999 35 2 23/07/2023 23/07/2024 12 μήνες 775,00 

11 ΚΗΟ 5094 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 33 1 24/12/2022 24/12/2023 12 μήνες 450,00 

12 

 
ΚΗΙ 8921 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2004 11 1 20/06/2023 

 

20/06/2024 

 12 μήνες 180,00 

13 KHH 6828 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 2000 8 1 17/05/2023 17/05/2024 12 μήνες 235,00  

14 ΜΕ 148438 ΣΑΡΩΘΡΟ 2021 109 2 29/12/2022 29/12/2023 12 μήνες 195,00 

15 VNVF10SAFUU035355(ΠΛΑΙΣΙΟ) ΦΟΡΤΗΓΟ 2009 11 1 21/4/2023 21/4/2024 12 μήνες 190,00 

       ΣΥΝΟΛΟ 3.855,00 
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Α) Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας 

(Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.). Ο Δήμος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήμου. Ο Δήμος κατά τις διατάξεις του Ν. 4334/2015 επιβαρύνεται 

με Φόρο στην παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων 15%. 

Β) Tυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και 

με διάρκεια 12 μήνες και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του 

υπάρχοντος στόλου του Δήμου. 

Γ) Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, οφείλουν να καταθέσουν Οικονομική Προσφορά για το σύνολο των οχημάτων που περιέχονται στη μελέτη και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορούν να επιλέξουν μερικώς οχήματα. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το χαμηλότερο συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς.  
Ληξούρι 12/12/2022 

Ο Συντάξας        

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2022-2023 

Αρ. Μελέτης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 63/2022 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου η οποία 

έχει ημερομηνία έναρξης 29 Δεκεμβρίου 2023 (οπότε, αφενός λήγουν τα πρώτα χρονολογικά 

υφιστάμενα ασφαλιστήρια οχήματος). Η διάρκεια των νέων ασφαλιστηρίων θα είναι 12μηνη για κάθε 

μηχάνημα και όχημα, πλην των οχημάτων τα οποία  ενδεχομένως θα παραχωρηθούν –μέσω 

προγραμματικής Σύμβασης- προς χρήση στο Δήμο Ληξουρίου, από την Περιφερειακή Ενότητα 

Κεφαλληνίας , και για τα οποία η ασφάλιση θα άρχεται της υπογραφής της εν λόγω Σύμβασης και θα 

ολοκληρώνεται με τη λήξη αυτής.  

Συνεπώς η συνολική παροχή της υπηρεσίας θα διαρκέσει έως τη συμπλήρωση 12 μηνών από την 

τελευταία χρονολογικά υπογραφή ασφαλιστήριου συμβολαίου, πλην των παραχωρούμενων από την 

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και σύμφωνα με τα ως άνω αναφερθέντα. 

Τα οχήματα του Δήμου που θα ασφαλιστούν καθώς και η έναρξη και λήξη διάρκειας του αντίστοιχου 

ασφαλιστηρίου, περιλαμβάνονται σε πίνακα της μελέτης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της τεχνικής έκθεσης εμπίπτει στα όρια της απευθείας ανάθεσης. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

• Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

• Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική 

ασφάλιση και άλλες διατάξεις » , 

• Ν. 2623/98 (Φ.Ε.Κ. 139 Α'/25-6-1998) « Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων οργάνωση και άσκηση 

του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών , εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις » , 

• Ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ 242 Α'/11-10-2002) « Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

, άρθρο 2 «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων» , 

• N. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» μετά των σχετικών 

οδηγιών , των σχετικών εγκυκλίων , διατάξεων , τεχνικών προδιαγραφών , όπως ισχύουν σήμερα , 
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• Ν. 3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.Δ. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α’/1986) με το οποίο 

κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11-1976) « Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ 

ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και άλλες διατάξεις 

• N. 3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263 Α'/23-12-2008) « Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις 

λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών » . 

• Ν. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στο Κοινοτικό Δίκαιο» 

• Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

• Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1336/2013 της Επιτροπής για τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 

2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.  

• Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α/2015): Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας 

με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. 

• Το άρθρο 4 της ΚΥΑ Π1/2380/2012( ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

• Του Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»Π.Δ. 237/98  

• Π.Δ. 237/98 « Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ 

ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα 

Π.Δ.1091/81και 118/85, 

• Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 10/2003, 

• Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.», 

• Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.» 

• Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ . 113/10 

στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4600/2019(ΦΕΚ 43/09-03-2019,τεύχος Α΄) 

• Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 

• Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με το 

Κοινοτικό Δίκαιο, 

• Τα στοιχεία της Μελέτης 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

Α) Η σύμβαση.  

Β) Η Τεχνική Έκθεση. 

Γ) Ο Προϋπολογισμός 
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Ε) Το Τιμολόγιο Οικονομικής προσφοράς. 

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας - Προϋπολογισμός 

Η Ασφαλιστική κάλυψη θα αφορά το χρονικό διάστημα ενός έτους (12 μήνες) με έναρξη της υπηρεσίας 

από την επομένη της ημέρας λήξης του υφιστάμενου ασφαλιστηρίου κάθε οχήματος. Τα 3 πρώτα 

ασφαλιστήρια(ΚΕΗ 690 &  ΜΕ 148438 & ) αρχίζουν στις 29/12/2022 και διαρκεί 12μήνες και το τελευταίο 

ασφαλιστήριο αρχίζει στις 23/07/2023 και διαρκεί 12 μήνες 

Tυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου Ληξουρίου 

θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους με διάρκεια 12 μηνών και η 

ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική 

ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου. 

 

Τα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα παραχωρηθούν στο Δήμο Ληξουρίου είτε μέσω 

ενδεχόμενης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα 

Κεφαλληνίας είτε θα παραχωρηθούν από την Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του Δήμου 

Κεφαλλονιάς , θα ασφαλίζονται από την ημερομηνία σύναψης αυτής και έως τη λήξη της  και η 

ασφάλισή τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση 

αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου 

 

Για τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΕΗ 690 & ΚΗΙ 8903 & ΚΗΙ 4927 & ΚΗΙ 8922 & ΑΥΟ 917 & 

ΚΗΙ 4912 & ΚΗΙ 8921 & ΚΗΗ 6828 , η προσφερόμενη τιμή  εκτός του καθαρού ασφαλίστρου και όλων των 

νόμιμων φόρων και κρατήσεων , θα περιέχει και οδική ασφάλεια μεταφοράς των ακινητοποιούμενων 

οχημάτων, είτε σε συνεργείο(εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Κεφαλληνίας) που θα υποδειχθεί 

από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  είτε  στο αμαξοστάσιο του Δήμου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ . 

Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το 

δικαίωμα διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία 

και επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία, επιλέγοντας ο ίδιος 

τις ασφαλιστικές καλύψεις. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 3.855,00€ (υπηρεσία που δεν 

επιβαρύνεται με ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2022(ποσό 765,00€) 

και 2023(ποσό 3.090,00€) του Δήμου Ληξουρίου τις κάτωθι κωδικούς αριθμούς:  

KA Προϋπολογισμού έτους 2022 Περιγραφή  ΔΑΠΑΝΗ (€) 

10.6253 ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  120,00 

30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών 

εγκαταστάσεων 

195,00 

20.6253 Ασφάλιστρα φορτηγών  και  μεταφορικών 

μέσων 

450,00 

KA Προϋπολογισμού έτους 2023 Περιγραφή  ΔΑΠΑΝΗ (€) 

10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1535,00 

30.6252 ασφάλιστρα μηχανημάτων 680,00 
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30.6253 ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και 
φορτηγών 

875,00 

 

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει: α) όλους τις νόμιμους φόρους και 

κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.) 

και β) οδική ασφάλεια για τα οχήματα  με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΕΗ 690 & ΚΗΙ 8903 & ΚΗΙ 4927 & ΚΗΙ 

8922 & ΑΥΟ 917 & ΚΗΙ 4912 & ΚΗΙ 8921 & ΚΗΗ 6828 

Άρθρο 5ο : Οχήματα 

Τα οχήματα που θα ασφαλισθούν αναφέρονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα τις μελέτης και 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τις.  

Τα νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου  θα ασφαλίζονται για 

πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τις και για τις έτος (12 μήνες)  και η ασφάλιση τις (ασφάλιστρο 

και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του 

υπάρχοντος στόλου του Δήμου.  

Τα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα παραχωρηθούν στο Δήμο Ληξουρίου είτε μέσω ενδεχόμενης 

Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας είτε 

θα παραχωρηθούν από την Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς , θα ασφαλίζονται 

από την ημερομηνία σύναψης τις και έως τη λήξη τις  και η ασφάλισή τις (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές 

καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του 

Δήμου 

Άρθρο 6ο : Περιλαμβανόμενες Καλύψεις 

Το σύνολο όλων των οχημάτων θα έχει κάλυψη Αστικής ευθύνης. 

6.1 Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση 

και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη τις ασφάλισης, που γεννήθηκαν από πράξεις ή 

παραλείψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη. Δεν παρέχεται κάλυψη, αν οι 

πράξεις ή οι παραλείψεις προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη τις ασφάλισης ή του ασφαλισμένου. 

6.2 Όταν η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι κατά νόμο υποχρεωτική, ο τρίτος έχει ευθεία αξίωση και 

πέρα από το ασφαλιστικό ποσό, μέχρι το όριο για το οποίο η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.Η ασφάλιση 

πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστεθέντος για την 

οδήγηση ή υπεύθυνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Εξαιρείται η αστική ευθύνη των προσώπων που 

επελήφθησαν του αυτοκινήτου με κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως. 

6.3 Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης 

ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση 

για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών 

έναντι των μελών τις οικογένειας του ασφαλισμένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η 

αστική ευθύνη καλύπτεται σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, ανεξάρτητα από δεσμό συγγένειας. 

6.4 Η αστική κάλυψη τις περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε 

περίπτωση αυτοκινήτων που έχουν, είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί με χρήση βίας. Τα πράγματα που 

μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται τις υποχρεωτικής ασφάλισης (84/5/ΕΟΚ αρ.3,αρ.2 

παρ.2). 
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6.5Εξαιρείται τις κάλυψης η αστική ευθύνη έναντι προσώπων τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν 

με αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το 

νόμιμο κάτοχο του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται τις εκτέλεση εγκληματικής πράξης (84/5/ΕΟΚ 

αρ.2,παρ.1 εδαφ.2). 

6.6Οι επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις θα περιγράφονται αναλυτικά στα ασφαλιστήρια συμβόλαια τις 

εκάστοτε εταιρείας και θα αφορούν τις καλύψεις: 

1. Πυρκαγιάς για οποιοδήποτε λόγο καλυπτόμενης και από τρομοκρατικές ενέργειες, με ύψος 

ασφαλιζόμενου κεφαλαίου πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €). 

2. Θραύσης κρυστάλλων – υαλοπινάκων. 

3. Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος. 

4. Προστασίας Bonus Malus. 

5. Φροντίδας ατυχήματος. 

Ειδικότερα, τα οχήματα που αναφέρονται με χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ (Μηχάνημα 

Έργου) καθώς και τα οχήματα με γερανό, καλύπτονται επιπλέον για: 

A. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό ως 30.000 €. 

B. Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό ως 10.000 €. 

6.Το ΣμηΕΑ θα έχει ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης, 

7. Το ασφαλιστήριο Συμβόλαιο των  οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας : ΚΕΗ 690 & ΚΗΙ 8903 & ΚΗΙ 4927 

& ΚΗΙ 8922 & ΑΥΟ 917 & ΚΗΙ 4912 & ΚΗΙ 8921 & ΚΗΗ 6828   ,πέραν των ως άνω αναφερθέντων καλύψεων 

θα περιλαμβάνει και οδική βοήθεια. 

Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο εντολοδόχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως ασφαλιστήριων 

συμβολαίων για κάθε ένα από τα οχήματα ξεχωριστά, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια, γιατί η 

προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την ασφάλιση κατά τα χρονικά όρια τις 

σύμβασης. 

Άρθρο 8ο : Εγγυήσεις 

8.1 Για την υπογραφή τις σύμβασης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων τις.  

Άρθρο 9ο : Ανωτέρα βία 

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

και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή τις 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 

εντολοδόχος ή ο εντολέας 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 εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα 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 

εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Άρθρο 10ο: Τοπικά όρια ισχύος 
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Η ασφάλιση θα ισχύει για τα όρια τις Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 

και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την από 15 

Μαρτίου 1991 «Πολυμερή Σύμβαση Εγγυήσεως μεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης». Για τις 

υπόλοιπες χώρες απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του ασφαλιστή κατόπιν προηγούμενης έγγραφης 

αίτησης του ασφαλισμένου. 

Άρθρο 11ο: Πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) 

Ο ανάδοχος οφείλει να χορηγήσει πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) ύστερα από 

αίτημα του Δήμου σε περίπτωση που όχημα του εξέλθει από τα όρια τις ελληνικής επικράτειας σύμφωνα 

με την υποχρέωση του άρθρου 2 του Π.Δ.237/86 και τις τροποποιήσεις αυτού. 

Αυτοκίνητο όχημα που έχει τον τόπο τις συνήθους στάθμευσης του στην Ελληνική Επικράτεια και 

εξέρχεται από τα όρια τις, πρέπει να εφοδιάζεται με πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) 

που ισχύει τουλάχιστον στο έδαφος των κρατών – μελών τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών του Ενιαίο 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης 

δεσμεύονται να εφαρμόζουν το τμήμα ΙΙΙ τις Ενοποιημένης Συμφωνίας.  

Το αυτοκίνητο όχημα που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, αν πρόκειται να κυκλοφορήσει 

στο έδαφος τρίτων χωρών που δεν ανήκουν στον Ε.Ο.Χ., πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό 

διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα), που ισχύει τις χώρες αυτές σύμφωνα με το τμήμα ΙΙ τις 

Ενοποιημένης Συμφωνίας. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, ο κύριος, ο κάτοχος 

και ο οδηγός του αυτοκινήτου οχήματος ευθύνονται, εις ολόκληρο, έναντι του ασφαλιστή και του 

Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να ισχύει, εφόσον ο τύπος τις βεβαίωσης και του ειδικού σήματος περιλαμβάνει 

υποχρεωτική και τη με λατινικά γράμματα αποτύπωση των σχετικών στοιχείων. 

Άρθρο 12ο:Υπογραφή τις Σύμβασης 

Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων 

του Δήμου Ληξουρίου, υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε προθεσμία 

όχι μικρότερη των πέντε (5) αλλά ούτε και μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ 

αυτόν τις απόφασης κατακύρωσης τις εν λόγω υπηρεσίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. 

Αν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση 

ή αν προσέλθει δεν προβεί στην κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εκτέλεση τις 

σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση τις Οικονομικής 

Επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ως ανάδοχο 

τις εν λόγω υπηρεσίας τον επόμενο προσφέροντα σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης που κατέχουν οι 

διαγωνιζόμενοι στον πίνακα τελικής κατάταξης. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου 

διαγωνιζόμενου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς τις Αναθέτουσας Αρχής. 

Η ςύμβαση θα καταρτιςτεί στην ελληνική γλώσσα. Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δεν μπορεί να 

περιέχει αντίθετους όρους τις το περιεχόμενο τις παρούσας διακήρυξης και όλοι οι όροι τις σύμβασης 

θεωρούνται ουσιώδεις. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει όλα τα κάτωθι στοιχεία: 

• Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής τις σύμβασης, 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, 
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• Το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών αναλυτικά, 

• Τα ασφαλιζόμενα οχήματα – μηχανήματα αναλυτικά, 

• Το καταβληθέν χρηματικό ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 

• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, 

• Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής και 

• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

Το κείμενο τις σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

διακήρυξη, προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

- Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Άρθρο 13ο : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση παρά μόνον στην περίπτωση που το επιβάλλει νέα 

νομοθεσία (π.χ. αύξηση φόρου ασφαλίστρων ή διαφοροποίηση ελαχίστων ορίων υποχρεωτικής 

ασφάλισης), και εφόσον ο ανάδοχος ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια επιτροπή παραλαβής των 

υπηρεσιών, η οποία θα εισηγηθεί την οποιαδήποτε υποχρεωτική από το νόμο μεταβολή στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου. Η επιφύλαξη αυτή ισχύει μόνον για όσα συμβόλαια συναφθούν μετά την ισχύ τις 

όποιας τις νομοθεσίας. Οι πρόσθετες επιβαρύνσεις των ασφαλίστρων που τυχόν προκύψουν κατά τις 

συνάψεις των συμβολαίων με τον ανάδοχο υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν να πληρωθούν 

εφόσον το συνολικό κόστος των ασφαλίστρων για το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει τα όρια τις απευθείας 

ανάθεσης(άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).  

Άρθρο 14ο : Τρόπος πληρωμής 

Τα ασφάλιστρα του κάθε συμβολαίου, που θα συμφωνηθούν προκαταβάλλονται τις ο νόμος ορίζει. Ο 

ανάδοχος θα παραδίδει τα νέα συμβόλαια 10 ημέρες πριν την λήξη των υφισταμένων με ημερομηνία 

ισχύος την επομένη τις λήξης των υφισταμένων και τις ορίζεται στον αναλυτικό Πίνακα τις μελέτης. Εντός 

αυτού του 10ημέρου ο Δήμος οφείλει να έχει καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα στον ανάδοχο για κάθε 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

Άρθρο 15ο: Λύση τις σύμβασης 

1. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση μπορούν να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, με 

έγγραφη συμφωνία. Η λύση τις σύμβασης γνωστοποιείται, με επιμέλεια του ασφαλιστή, στο Κέντρο 

Πληροφοριών, και ισχύει έναντι των τρίτων μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίηση 

αυτή. 

2. α) Ο λήπτης τις ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση, 

οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στον ασφαλιστή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν 

διαμεσολαβητή, επί αποδείξει. Τα αποτελέσματα τις καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο τριάντα 

(30) ημερών από την παρέλευση τις στον ασφαλιστή. 
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Β) Ο ασφαλιστής μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για 

παράβαση ουσιώδους όρου τις από τον λήπτη τις ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, βαρυνόμενος με την 

απόδειξη τις παράβασης. Με τη δήλωση τις καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον λήπτη τις ασφάλισης 

και τον ασφαλισμένο με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσή τις 

με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση τις καταγγελίας, 

επιφέρει τη λύση τις ασφαλιστικής σύμβασης. 

Γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση τις κατοικίας ή διαμονής του λήπτη τις ασφάλισης και του 

ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται και η τελευταία 

διεύθυνση που ο λήπτης τις ασφάλισης και ο ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στον ασφαλιστή. Τα 

αποτελέσματα τις καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη τις ασφάλισης και του 

ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτήν ή τη μη ανεύρεσή τις τις διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής του 

προηγούμενου εδαφίου ή τη μη προσέλευσή τις στο Ταχυδρομείο για την παραλαβή τις, εκτός εάν ο 

λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλιςμένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, δεν είχαν τη δυνατότητα να 

λάβουν γνώση τις καταγγελίας. 

Δ) Αν την καταγγελία τις ασφαλιστικής σύμβασης ασκεί ο ασφαλιστής, υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν 

στο Κέντρο Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχομένου 

τις. Αν την καταγγελία ασκεί ο λήπτης τις ασφάλισης, ο ασφαλιστής γνωστοποιεί τη λύση τις 

ασφαλιστικής σύμβασης στο Κέντρο Πληροφοριών. 

Ο ασφαλιστής μπορεί να επικαλεσθεί τη λύση τις ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του 

ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίηση τις στο Κέντρο 

Πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ’ τις προηγούμενης παραγράφου. 

Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ασφαλιστήριο, το ειδικό σήμα και τη βεβαίωση 

ασφαλίσεως του άρθρου 5 του Ν.489/76 παίρνοντας σχετική απόδειξη. Αν η ακύρωση ζητηθεί από τον 

ασφαλισμένο η ανάδοχος εταιρεία επιστρέφει τα ασφάλιστρα. 

Άρθρο 16ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τις φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 17ο : Επίλυση διαφορών 

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση τις εργασίας, επιλύονται κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 273 του Ν.3463/06, από τα αρμόδια δικαστήρια. 

Ληξούρι 12/12/2022 

Ο Συντάξας        

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2022-2023 

Αρ. Μελέτης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 63/2022 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ι  
  
Σημείωση: Το τιμολόγιο προσφοράς των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον:  
(α) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον ΠΙΝΑΚΑ Ι (Μεικτά Ασφάλιστρα)  
(β) υπολογισμό του συνολικού Εκτιμώμενου Κόστους Ασφάλισης, τις φαίνεται 
ακολούθως  
 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
 

Γενικό Σύνολο ΠΙΝΑΚΑ Ι: _________________    _€  (αριθμητικά έως δύο δεκαδικά 
ψηφία) 
  
............................................................................................................................(ολογράφως) 

 
 
 
Η παρούσα Οικονομική Προσφορά ισχύει για ΔΥΟ (2) μήνες.  
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Ο  Πίνακας Ι αφορά τα πραγματικά μεικτά ασφάλιστρα, δηλαδή καλύπτουν την 12μηνη 

ασφάλιση κάθε οχήματος από την έναρξη του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβλαίου  και 

για τις τις καλύψεις που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 
Ι. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

Α/Α 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

ΕΤΟΣ 1ης 

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΦΟΡΟΛ.  
ΙΠΠΟΙ 
 

BONUS 

 MALUS 

Ημερ. Έναρξης  

Ασφάλισης 

 

Ημερ. Λήξης 

Ασφάλισης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΚΕΗ690 ΔΙΚΥΚΛΟ 2003 1 2 29/12/2022 29/12/2023 12 μήνες  

2 ΚΗΙ 8903 ΦΟΡΤΗΓΟ 2006 17 1 24/03/2023 24/03/2024 12 μήνες  

3 ΜΕ 40989 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2003 90 1 24/03/2023 24/03/2024 12 μήνες  

4 ΚΗΙ 4927 ΦΟΡΤΗΓΟ 1996 17 1 24/03/2023 24/03/2024 12 μήνες  

5 ΜΕ 34624 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1999 97 2 01/07/2023 01/07/2024 12 μήνες  

6 ΚΗΙ 8922 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 6 2 23/07/2023 23/07/2024 12 μήνες  

7 ΚΗΙ 4912 ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 88 1 21/07/2023 21/07/2024 12 μήνες  

8 ΑΥΟ 917 ΔΙΚΥΚΛΟ 2019 2 1 21/02/2023 21/02/2024 12 μήνες  

9 ΜΕ 52391 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 2006 135 2 23/07/2023 23/07/2024 12 μήνες  

10 ΚΗΥ 5866 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1999 35 2 23/07/2023 23/07/2024 12 μήνες  

11 ΚΗΟ 5094 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 33 1 24/12/2022 24/12/2023 12 μήνες  

12 

 
ΚΗΙ 8921 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2004 11 1 20/06/2023 

 

20/06/2024 

 12 μήνες  

13 KHH 6828 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 2000 8 1 17/05/2023 17/05/2024 12 μήνες   

14 ΜΕ 148438 ΣΑΡΩΘΡΟ 2021 109 2 29/12/2022 29/12/2023 12 μήνες  

15 VNVF10SAFUU035355(ΠΛΑΙΣΙΟ) ΦΟΡΤΗΓΟ 2009 11 1 21/4/2023 21/4/2024 12 μήνες  

       ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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