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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αίγιο 13/05/2015
Αρ. Πρωτ.:16317

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 209 παρ. 1 και άρθρο 273 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006),
β. Των παρ. 1,2 και 5 του άρθρου 13 του Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α) «περί Διοίκησης, Οργάνωσης,
Στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
γ. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προμηθειών»,
δ. Του άρθρου 55 παρ. 1στ του Ν2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εμπορικές
επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν 1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑΔΚΥ»,
ε. Του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α» ( ΦΕΚ 11/Α), όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
2. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
3. Την 123/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το τεύχος
τεχνικών προδιαγραφών, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση, εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
4. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014
5. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υποχρεωτική (Ν.489/76)
ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις καλύψεις που
αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 51.700€
συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τους
παρόντες όρους.
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Άρθρο 1
Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός δια συμπληρώσεως αναλυτικού (ανά όχημα) τιμολογίου από
μέρους του ενδιαφερόμενου και θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας, Ν.
Πλαστήρα 11 την 25/05/2015 του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα
Ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 π.μ.

Άρθρο 2
Τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι κατά σειρά ισχύος τα
κατωτέρω:
1. Η παρούσα διακήρυξη.
2. Η οικονομικοτεχνική μελέτη.

Άρθρο 3
Προσόντα διαγωνιζομένων
Στο διαγωνισμό 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.1569/85 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.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α)

Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και
δέχονται ανεπιφύλακτα

β)

Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

γ)

Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

δ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση
και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
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καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου
τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους
υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.
5. Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην
καταβολή εισφορών.
6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 5
Εγγυήσεις
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί του προϋπολογισμού ήτοι ποσό των 1.034,00 €
για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ενδιαφερόμενος, στoυ οποίου το όνομα θα γίνει η
κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής
εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και
κατατίθενται από μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου
σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 6
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών
1. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω
στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
Η επωνυμία του ενδιαφερόμενου.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς τοποθετείται μέσα σε άλλο, ανοικτό φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται
επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η διακήρυξη.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν
πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους,
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διαφορετικά μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αιγιαλείας, Οδός Ευθυμίου Γάτου 1, Τ.Κ. 25100

2. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του Δ.Σ ή από άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από
διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από
κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες.
Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί
διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη
δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί
σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

Άρθρο 7
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια συνεδρίαση, μέχρι να λήξει
ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη.
Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς καθώς
και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από το δελτίο
ταυτότητας ή το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης.
Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας.
Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου
παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό.
Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για
οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς
διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.
Μετά

τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, με την παρουσία των

διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών.
Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο
που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης.
Ο εσωτερικός φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει
σφραγισμένος και αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι στην αίθουσα του
διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.
Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει
ποιοι θα αποκλεισθούν.
Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα των
αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά
έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη προσφορά τους.

Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι
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προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια.

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνοι προς τους όρους της
διακήρυξης, απορρίπτονται.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας.

Άρθρο 8
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας
Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας ή στο Δήμο.
Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή της
δημοπρασίας.
Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή. Ενστάσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 9
Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, μέσα σε προθεσμία (10) ημερών από
τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.
Εάν ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό αυτής,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το
άρθρο 50 του ΠΔ 28/1980.
Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής και η δημοπρασία μπορεί να
επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί στον επόμενο μειοδότη ή να ανατεθεί απ ευθείας
από το δημοτικό συμβούλιο.

Άρθρο 10
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης - τρόπος
Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει διάρκεια ενός έτους για όλα
τα ασφαλιζόμενα οχήματα.
Η σύμβαση αφορά όλα τα οχήματα του Δήμου Αιγιαλείας που αναφέρονται στην οικονομικοτεχνική
μελέτη της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων που
τυχόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για ακόμα μία ή περισσότερες ασφαλιστικές περιόδους όπως ορίζει ο Νόμος.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση και το νόμο
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υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευράς Δήμου με όλες τις από το Νόμο
προβλεπόμενες συνέπειες.

Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 11
Τρόπος πληρωμής
Η συμβατική αξία της ασφάλισης θα πληρώνεται στον ανάδοχο εντός 30 εργάσιμων ημερών αμέσως μετά την
έκδοση των σχετικών τιμολογίων, για όσα οχήματα ασφαλιστούν, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 12
Κρατήσεις
Στη καθαρή αξία των ασφαλίστρων, γίνεται κράτηση φόρου εισοδήματος 8% η οποία επιβαρύνει τον ανάδοχο.
Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και ο ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της αποδείξεως πληρωμής των ασφαλίστρων
βαρύνει επίσης τον ανάδοχο.

Άρθρο 13
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 13:00 από το
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας, Ταχ. Δ/νση :Πετμεζά 1, 3 ος όροφος, Αρμόδιος υπάλληλος :
Δαβανέλλου Λαμπρινή Τηλ: 2691022978
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που την συνοδεύουν θα αναρτηθούν και θα διατίθενται
στην ιστοσελίδα του Δήμου :aigialeia.gov.gr.

Άρθρο 14
Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία φορά στον τύπο τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την
διενέργεια του διαγωνισμού..
Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία, οι
σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 15
Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, το
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οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Μετά την παρέλευση του τετραμήνου ο ενδιαφερόμενος μπορεί

εφ’ όσον επιθυμεί, να αποσύρει την

προσφορά του άνευ ποινής.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 16
Τόκοι υπερημερίας
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει –υπαιτιότητα του Δήμου- ενενήντα (90) ημέρες
μετά την υποβολή της απόδειξης είσπραξης των ασφαλίστρων από αυτόν, ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος
και οφείλει τόκους άνευ περαιτέρω οχλήσεως από μέρους του αναδόχου.
Το ύψος των τόκων υπερημερίας που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης Δήμος ισούται με το άθροισμα
του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν 0,30 ποσοστιαίες μανάδες
(περιθώριο).

Άρθρο 17
Αναπροσαρμογή τιμών
Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης για μία ακόμη περίοδο επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών
υπό την προϋπόθεση ότι στην οικονομική προσφορά του μειοδότη θα συμπεριληφθεί ο τρόπος και μέθοδος
της αναπροσαρμογής.

Άρθρο 18
Τιμές προσφοράς
Οι τιμές θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός χαρτοσήμου το οποίο
βαρύνει τον ανάδοχο.
Η τιμή προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus-malus και θα αναγραφεί αριθμητικά και ανά όχημα.
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε δύο μορφές:
1. Γραπτές
2. Σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο WORD .doc)
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και στις δύο μορφές απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

Άρθρο 19
Τρόπος τιμολόγησης
Η τιμολόγηση των ασφαλίστρων των οχημάτων θα γίνεται σύμφωνα με το bonus – malus έκαστου, το οποίο
θα ληφθεί από τον ανάδοχο από την προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία με την έναρξη της νέας ασφαλιστικής

περιόδου. Προ της σύνταξης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή πλήρη
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κατάλογο των υπό ασφάλιση οχημάτων και με ενημερωμένο το Βonus Malus έκαστου.

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παναγόπουλος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

34/2015
ΜΕΛΕΤΗ:
«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

Προϋπολογισμός:
51.700,00 €
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ:

Κουρτάκης Φώτης
Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ
,ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ
«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Έντυπο Προσφοράς
Τεχνική Έκθεση

Αριθμός Μελέτης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

:
:
:
:
:

34/2015
51.700,00 €
Δημοτικοί Πόροι
51.700,00 €
Κουρτάκης Φώτης
Μηχ. Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΚΑYΣΙΜΩΝ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ

&

ΕΙΔΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της συγγραφής.
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι
βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβαση, θα
ασφαλιστούν τα οχήματα του Δήμου Αιγιαλείας.
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Αιγιαλείας.
Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο μειοδότης για την εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από :
1. Το άρθρο 58 & 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α’) περί υποχρεωτικής ασφάλισης εξ’ ατυχημάτων
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης
3. Tων άρθρων 209 και 273 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006)
(ΦΕΚ 114/Α),
4. Tου ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ
11/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Tου Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου».
6. Tου Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο
ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α).
7. Tου Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».
8. Tου άρθρου 157 του Ν.4281/2014 ((ΦΕΚ 160 Α) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
10.Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ:
ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5).

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία.
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ) Προσφορά
ε) Τεχνική έκθεση.
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης.
Τα οχήματα του Δήμου Αιγιαλείας θα ασφαλιστούν για αστική ευθύνη &
σύμφωνα με το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α’) αλλά και για προαιρετικούς κινδύνους
(θραύση κρυστάλλων – Ασφάλεια από ανασφάλιστο όχημα) που κρίνονται αναγκαίοι
από τον Δήμο στα πλαίσια της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των περιουσιακών του
στοιχείων (59η/2012 πράξη του τμήματος 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Η ασφάλισή
τους θα γίνει για ένα έτος αρχής γενομένης από την λήξη της παλαιάς ασφάλισης κάθε
οχήματος.
Στο χρονικό διάστημα αυτό τονίζεται ότι καμία μεταβολή των προσφερόμενων
τιμών δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία προς τα πάνω, εκτός αν αλλάξουν τα κατώτατα όρια
ασφάλισης των οχημάτων από το κράτος.
Άρθρο 5ο : Σύμβαση
Ο ανάδοχος του Διαγωνισμού, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης
του Πρόχειρου Διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο,
όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να
υπογράψει την σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα έτος.
Άρθρο 6ο : Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες.
Ως προθεσμία παράδοσης των ασφαλίστρων ορίζονται 15 ημέρες από την
υπογραφή της σύμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται
ποινική ρήτρα
#150# Ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης
άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος
και
εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
Άρθρο 7ο : Πλημμελής εργασία.
Εάν τα ασφάλιστρα δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος
υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 8ο : Φόροι , τέλη , κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ημέρα της ανάθεσης, βάσει των κειμένων διατάξεων.
Άρθρο 9ο : Παραλαβή.
Η παραλαβή των ασφαλίστρων θα γίνεται από την οικεία Επιτροπή, η οποία
ορίζεται κάθε έτος με του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αρ. 64 παρ. 14 και
κατ’ αναλογία του αρ. 70 του Π.Δ 28/80, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη της παροχής υπηρεσιών
ή την αποκατάσταση.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της
Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να
προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά
τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.
Άρθρο 10ο : Πληρωμές
Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Άρθρο 11ο : Αυξομειώσεις ποσοτήτων παρεχομένων υπηρεσιών .
Ο Δήμος έχει την δυνατότητα, εάν κατά την εκτέλεση των παρεχομένων
υπηρεσιών παραστεί ανάγκη μεταβολής των προβλεπόμενων από την μελέτη
υπηρεσιών, να αυξομειώσει έως 50% τις προϋπολογιζόμενες εργασίες. Επίσης έχει την
δυνατότητα να ασφαλίσει οποιοδήποτε όχημα του Δ. Αιγιαλείας το οποίο μπορεί να
τεθεί σε κίνηση και δεν αναφέρεται στην λίστα των οχημάτων της μελέτης.
Ο Ανάδοχος θα ασφαλίζει τα οχήματα του δήμου, μετά από αποστολή σχετικής
λίστας με τους αριθμούς κυκλοφορίας των ασφαλισμένων οχημάτων από την
υπηρεσία του Δήμου που είναι αρμόδια για αυτά.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την
κυκλοφορία οποιοδήποτε όχημα επιθυμεί με ταυτόχρονη διακοπή του συμβολαίου
ασφάλισής του.

Άρθρο 12ο : Σταθερότητα τιμών.
Καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης τονίζεται ότι καμία μεταβολή των
προσφερόμενων τιμών προς τα πάνω δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία, εκτός αν αλλάξουν τα
κατώτατα όρια ασφάλισης των οχημάτων από το κράτος.
Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
Ο Συντάξας

Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
H Τμηματάρχης

Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Κουρτάκης Φώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Κομνηνού Ελένη

Ανδρέας Τσιγκρής
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΚΑYΣΙΜΩΝ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σε κάθε όχημα που λήγει η ασφάλειά του μετά από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης θα ανανεώνεται από τον ανάδοχο για χρονική διάρκεια ενός έτους, και με τις
παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.
1.

Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα άνευ απαλλαγής.
Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα άνευ απαλλαγής.
Ασφάλεια από ανασφάλιστο όχημα άνευ απαλλαγής.
Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής (πλην δικύκλων).

2.

Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα,

φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα
κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
2.1

Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία

τους ως εργαλείο άνευ απαλλαγής. και ελάχιστο όριο κάλυψης 300.000 €.
2.2

Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως

εργαλείο άνευ απαλλαγής. και ελάχιστο όριο κάλυψης 50.000 €
Η ανάδοχος εταιρία να είναι ενταγμένη στο σύστημα αποζημιώσεων
Φιλικού Διακανονισμού.
Η πληρωμή των προαιρετικών ασφαλίστρων για την κάλυψη του ασφαλιστικού
κινδύνου της ασφάλειας από ανασφάλιστο όχημα και της θραύσης κρυστάλλων
παρέχει στο Δήμο τη δυνατότητα, με επιβάρυνση συγκριτικά μικρότερη σε σχέση με
αυτή που θα προκαλούσε στον προϋπολογισμό του η επέλευση του κινδύνου, να
προβαίνει άμεσα σε επισκευή ή αντικατάσταση του οχήματος, ώστε να έχει στη

διάθεσή του ανά πάσα στιγμή το σύνολο των οχημάτων του, προκειμένου να
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και στις ανάγκες που ανακύπτουν εντός της
εδαφικής του περιφέρειας.
Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
Ο Συντάξας

Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
H Τμηματάρχης

Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Κουρτάκης Φώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Κομνηνού Ελένη

Ανδρέας Τσιγκρής
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΚΑYΣΙΜΩΝ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
(Όπως αυτά καταγράφονται
αναλυτικά στη λίστα της προσφοράς)

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΜ.

106

51.700,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

51.700,00

Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
Ο Συντάξας

Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
H Τμηματάρχης

Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Κουρτάκης Φώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Κομνηνού Ελένη

Ανδρέας Τσιγκρής
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥΚΑYΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αριθ.
A/A

Κυκλοφορίας

Είδος Οχήματος

Φορ.
Ισχύ
ς

Πραγμ.
Ισχύς

Ετος
Κατασκευής

1

ME 109554

Φορτωτής

197

2009

2

ΜΕ 31345

Φορτωτής

125

1985

3

ME 109575

Φορτωτής

128

2009

4

KHO 6893

Φορτηγό Ανατρεπ.

15

2001

5

KHO 6890

Φορτηγό Ανατρεπ.

34

2003

6

KHO 6685

Φορτηγό Ανατρεπ.

35

1996

7

KHO 6824

Φορτηγό Ανατρεπ.

35

2001

8

KHO 6898

Φορτηγό Ανατρεπ.

36

2001

9

KHI 7454

Φορτηγό Ανατρεπ.

36

2007

10

ΚΗΟ 6782

Φορτηγό Ανατρεπ.

57

1999

11

KHI 7502

Φορτηγό 4x4 Π

16

2009

12

KHH 4895

Φορτηγό 4x4 Π

16

2012

13

ΚΗΙ 7542

Φορτηγό 4x4 Π

17

2008

14

ΚΗΙ 7544

Φορτηγό 4x4 Π

17

2008

15

KHI 7550

Φορτηγό 4x4 Π

17

2009

16

KHI 7501

Φορτηγό 4x4 Π

17

2009

Τιμή/ Έτος

17

KHI 3692

Φορτηγό 4x4

16

2004

18

KHO 6697

Φορτηγό 4x4

17

1999

19

KHO 6771

Φορτηγό 4x4

17

1999

20

KHO 6783

Φορτηγό 4x4

17

1999

21

KHO 6803

Φορτηγό 4x4

17

2000

22

KHI 7541

Φορτηγό 4x4

17

2008

23

KHI 7539

Φορτηγό 4x4

17

2009

24

KHI 7540

Φορτηγό 4x4

17

2009

25

KHI 7462

Φορτηγό 4x4

18

2007

26

ΚΗΗ 4894

Φορτηγό

9

2010

27

KHO 6891

Φορτηγό

13

2001

28

KHI 7149

Φορτηγό

13

2006

29

KHI 7548

Φορτηγό

14

2009

30

KHI 7510

Φορτηγό

17

2009

31

KHH 4891

Φορτηγό

77

2010

32

KHH 4892

Φορτηγό

77

2010

33

ΚΗΙ 7463

Υδροφόρα

35

2007

34

ΜΕ 119602

35

Σάροθρο

150

1905

ME 52449

Πολυμηχάνημα

105

2001

36

ME 118215

Πολυμηχάνημα

100

2010

37

ME 89858

Πλυντήριο

218

2006

38

ΜΕ 123035

Μπετονιέρα

87

1905

39

KHI 7146

Λεωφωρείο

18

2006

40

ΚΗΙ 7505

Λεωφωρείο

27

2009

41

ΚΗΙ 7468

Λεωφωρείο

70

2008

42

ΚΗΟ 6661

Καλαθοφόρο

23

1992

43

ME 52456

Καλαθοφόρο

106

2001

44

ΜΕ 74563

Καλαθοφόρο

106

2003

45

ME 89857

Καλαθοφόρο

125

2006

46

ME 105146

Καλαθοφόρο

130

2008

47

ΜΕ 120627

Καδοπλυντήριο

218

1905

48

ΜΕ 45173

Καδοπλυντήριο

53

1998

49

ME 59348

Ισοπεδωτής

140

2000

50

KHI 5999

Επιβατικό

9

2001

51

ΚΗΙ 7467

Επιβατικό

10

2008

52

KHO 6827

Επιβατικό

11

2002

53

KHO 6830

Επιβατικό

11

2002

54

ΚΗΟ 6889

Επιβατικό

11

2003

55

KHO 6881

Επιβατικό

11

2002

56

KHO 6882

Επιβατικό

11

2003

57

KHI 3691

Επιβατικό

11

2004

58

KHI 3693

Επιβατικό

11

2004

59

KHI 7508

Επιβατικό

14

2009

60

KHI 6000

Επιβατικό

16

2006

61

ME 45266

Εκσκ/Φορτωτής

97

1999

62

ME 45280

Εκσκ/Φορτωτής

97

1999

63

ME 59349

Εκσκ/Φορτωτής

85

2000

64

ΜΕ 93567

Εκσκ/Φορτωτής

101

2007

65

NXA 7951

Βυτιοφόρο

60

2001

66

NXA 7902

Βυτιοφόρο

60

2002

67

NXA 7906

Βυτιοφόρο

70

1991

68

NXA 7901

Βυτιοφόρο

72

2002

69

KHI 7464

Βυτιοφόρο

72

2008

70

KHI 3694

Βυτιοφόρο

77

2004

71

NXA 7905

Βυτιοφόρο

96

1991

72

KHO 6899

Βυτιοφόρο

97

2001

73

KHI 5981

Απορριμματοφόρο

9

2004

74

KHO 6686

Απορριμματοφόρο

35

1997

75

KHO 6807

Απορριμματοφόρο

35

2000

76

KHO 6895

Απορριμματοφόρο

35

2001

77

KHO 6832

Απορριμματοφόρο

35

2002

78

ΚΗΟ 6888

Απορριμματοφόρο

35

2003

79

ΚΗI 7461

Απορριμματοφόρο

35

2007

80

ΚΗI 7455

Απορριμματοφόρο

35

2007

81

KHI 7466

Απορριμματοφόρο

35

2008

82

ΚΗΟ 6694

Απορριμματοφόρο

36

1999

83

ΚΗH 4893

Απορριμματοφόρο

37

2005

84

KHO 6695

Απορριμματοφόρο

38

1999

85

ΚΗΟ 6696

Απορριμματοφόρο

38

1999

86

KHI 5984

Απορριμματοφόρο

38

1999

87

ΚΗΟ 6790

Απορριμματοφόρο

38

1999

88

KHO 6805

Απορριμματοφόρο

38

2000

89

KHH 4890

Απορριμματοφόρο

38

2009

90

ΚΗΟ 6806

Απορριμματοφόρο

57

1989

91

KHO 6894

Απορριμματοφόρο

60

2001

92

KHO 6691

Απορριμματοφόρο

66

1997

93

ΚΗΙ 7549

Απορριμματοφόρο

68

2009

94

KHΗ 4896

Τράκτωρας

72

2001

95

ΚΥ 552

tracter

60

1905

96

ΚΥ 553

tracter

21,5

1905

97

ΜΥ 3214

Moto 50CC

1992

98

ΖΒΗ 0598

Moto 50CC

1996

99

AOA 0171

Moto

1

2004

100

ΑΑΜ 923

Moto

2

2009

101

ΑΑΜ 924

Moto

2

2009

102

ΑΑΜ 925

Moto

2

2009

103

ΑΑΜ 926

Moto

2

2009

104

ΑΧΜ 7757

Φορτηγό 4x4

17

1999

105

ME 56007

Εκσκ/Φορτωτής

106

ΚΗΙ 5982

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

70
15

*Τιμές συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων.

1990
2004
Σύνολο :

Αίγιο………………….2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΚΑYΣΙΜΩΝ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 51.700,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων
των επιβαρύνσεων), συντάσσεται προκειμένου να γίνει η ασφάλιση όλων των
αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, για χρονικό
διάστημα ενός έτους από την λήξη της Ασφάλειας κάθε οχήματος, και ισχύει για τα
όλα τα οχήματα που λήγουν οι ασφάλειές τους μετά την υπογραφή της σύμβασης με
τον ανάδοχο.
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και θα καλυφθεί από
πόρους του Δήμου, που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού
έτους 2015 με κωδικούς :
ΚΑ 10-6253, ΚΑ 20-6253, ΚΑ 25-6253, ΚΑ 30-6253
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 του
άρθρου 209 του Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν.3731/2008, του άρθρου 6 παρ.1 και 2
του π.δ/τος 237/1986 την απόφαση του Ελ. Συν. Τμήμα 7 πράξη 59/2012 καθώς και
των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης αυτών μετά από μειοδοτικό
διαγωνισμό.
Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
Ο Συντάξας

Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
H Τμηματάρχης

Αίγιο, 17 Φεβρουαρίου 2015
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Κουρτάκης Φώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Κομνηνού Ελένη

Ανδρέας Τσιγκρής
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

