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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Καρδαμύλη, 11 Μαΐου 2021                                 

          ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                Αριθμός πρωτοκόλλου:  2819                                        

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση      : Καρδαμύλη Μεσσηνίας -Τ.Κ. 24022 

Τηλ.  Επικ.       : +30-2721-3- 60923 & 925 

Πληροφορίες : Παντελής Συτμαλίδης 

Φαξ                   : +30 - 2721-0- 64100 &  64113 

Ηλ. Ταχ/μείο. : p.sytmalidis@gmail.com  

Ιστοσελίδα      : www.dimosdytikismanis.gr  

  
 
 

                         Προς 
                                                                                     κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
ΘΕΜΑ: « Κατάθεση προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου   
                 του Δήμου Δυτικής Μάνης ». 
 
  
       Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να ασφαλίσει τα οχήματα και 

μηχανήματα έργου που διαθέτει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το  

άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 . Η διάρκεια ασφάλισης αρχίζει από την 01.06.2021 και ώρα 

23:59  και λήγει την 01.06.2022 και ώρα 23:59. 

 

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιου 

Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας  που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 13/2021 Μελέτη. 

➢ Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 244/2021 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού 6.837,00 Ευρώ, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης του K.A.E. 30.6253  τρέχοντος έτους. 

➢ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 6.910,00  Ευρώ μη υποκείμενη σε Φ.Π..Α. 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2021 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος και 

Καθαριότητας η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης μαζί με 

ένα έντυπο οικονομικής προσφοράς για διευκόλυνση σας. 
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      Κατόπιν αυτών προσκαλείστε όπως υποβάλλετε σχετική οικονομική προσφορά, είτε 

ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( p.sytmalidis@gmail.com ) , έως  και την 

Πέμπτη  20/05/2021  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  ( 07:00 – 15:00 ). 

 Οι προσφορές που υποβάλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη « Οικονομική Προσφορά », 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ( ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης ( Ασφάλιση των οχημάτων και ΜΕ του Δήμου Δυτικής Μάνης ), 

δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα,  

 

➢ Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, 

να  αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης σε ισχύ για: 

I. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

για Ανώνυμη Εταιρεία 

II. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. ) 

III. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

IV. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

β. Φορολογική ενημερότητα ( για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης ) σε ισχύ . 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ( για συμμετοχή σε δημοπρασίες ) σε ισχύ από τους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλετε να καταβάλλετε εισφορές ( για εταιρεία, 

εργοδότες, απασχολούμενο προσωπικό ). 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του   

     Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 ). 

ε.  Εφόσον πρόκειται για Εταιρία το Καταστατικό της εταιρίας.  

 

➢     Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων 
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αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, μπορούν στο πλαίσιο των 

μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωναϊού COVIT -19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να 

προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των 

απαιτούμενων , ανά περίπτωση , δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 μόνο 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α’ 75 ) , προκειμένου να εκδοθεί η 

απόφαση ανάθεσης και να συναφθεί η Σύμβαση. 

 

Σχετικά με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης: 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8  ( Α’ 75 ) και βάση του Ν. 4605/2019 άρθρο 

43 σύμφωνα με τον οποίο: «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως 

αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος» για τους παρακάτω: 

V. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

για Ανώνυμη Εταιρεία 

VI. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. ) 

VII. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

VIII. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι : 

Α) « Δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης », 

Β) « Εξακολουθώ να πληρώ όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία      

        Πρόσκληση   και 

Γ) « υποχρεούμαι να προσκομίσω τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης εντός     

       προθεσμίας τριάντα ( 30 ) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης »  

( άρθρο 41 παρ. 1  της Π.Ν.Π.- φΕΚ  84/13.4.2020 τ. Α’ ) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το 

άρθρο 1 του  Ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ 104/30.05.2020 τ. Α’ ). 

 

➢ Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και 

παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν επιτρέπονται. Ο ανάδοχος 

βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.  

➢ Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και των υπολοίπων δικαιολογητικών, 

δεν υποχρεούστε να καταθέσετε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, 

ούτε εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  ( άρ. 72 παρ. 1β  του 

Ν. 4412/2016 και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 

21 του Ν. 4782/2021 ). 

 

 

➢ Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 

118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την 
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ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή 

εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ.18/1989 (Α’ 8), το οποίο 

αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης 

ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της 

αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Μάνης: 

www.dimosdytikismanis.gr > Ενημέρωση – Προκηρύξεις . 

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας  για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. 

                                                                                                                      

   

                                                                                                        Ο Δήμαρχος 

 
 
                                                                                             Δημήτριος  Γιαννημάρας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2021 
 
 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» 

 

Κ.Α.Ε.:30.6253 
CPV: 66514110-0 

 
 

 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.910,00 € 
Φ.Π.Α. : ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 6.910,00 € 

 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
5.  

 
 
 
 

                                                                                          Καρδαμύλη, Απρίλιος 2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

του Δήμου Δυτικής Μάνης για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01.06.2021 και ώρα 23:59 έως 

01.06.2022 και ώρα 23.59. 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται σε 6.910,00 €. Η σχετική πίστωση είναι 

εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2021 του Δήμου Δυτικής Μάνης στον Κ.Α.Ε. 

30.6253. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 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. 

 

Η ασφάλιση αφορά τα παρακάτω οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Δυτικής Μάνης:  

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟ 
ΦΟΡΙΑΣ 

ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ  
ΕΤΟΣ 1ης 
ΚΥΚΛΟ 
ΦΟΡΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΙΣΧΥΣ 

1 ΚΗΥ 2736 MERCEDES 750 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ 

ΤΟΦΟΡΟ 
970.07 
(1523) 

7/10/1999 
WDB970073
1K416719 

38 

2 ΚΗΥ 2750 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ 
ΤΟΦΟΡΟ 

1922K/3B 2/6/1994 
WDB656107

15954832 
68 

3 ΚΗΗ 3844 MAN 
TGS26.36

0 6x4 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ 

ΤΟΦΟΡΟ 
D5116375

50 
16/7/2010 

WMA26SZZ1
AM554231 

63 

4 ΚΗΥ 2723 MERCEDES 
970.07 
(1523)  
Atego 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ 
ΤΟΦΟΡΟ 

1523 25/6/1999 
WDB970073
1K394445 

38 

5 ΚΗΙ 4180 NISSAN    F 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
TK3. 150 5.5.2008 

VWAWJTTK
0750357985 

40 

6 ΚΗΗ 4988 DAF 
LF230FA 

16t 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
L2EN3 2021 

XLRAEL2700
L500066 

40 
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7 ΚΗΥ 2744 IVECO 190E30W ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΡ190Ε 2/11/1999 
WJMB1VMT
00C063143 

57 

8 ΚΗΗ 3842 IVECO 
120E22 H 
ML120E2

2 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΥΔΡΟΦΟΡΟ 

1381.10 21/6/2010 
ZCFA1EG14

02564017 
35 

9 ΚΗΗ 3825 OPEL COMBO ΦΟΡΤΗΓΟ 
COMBO -

C-VA 
6/10/2009 

W0L0XCF25
94220154 

9 

10 ΚΗΗ 3832 ISUZU 
D-

MAX4X4 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

OPERATI
ONSTHAI
LAND TF 

17/11/2009 
MPATFS85H

9H525328 
18 

11 ΚΗΙ 2907 MAZDA 
Β2500 
4Χ4 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
Β2500CA

B 
PLUS090 

11/6/2001 
JMZUN8D32
0W159236 

17 

12 ΚΗΗ 3847 MITSUBISHI  ΦΟΡΤΗΓΟ FE845 23/8/2010 
TYRFE84BE
6DU21513 

18 

13 ΚΗΗ 3805 NISSAN  
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ
Ο 

BRUD22T 4/8/2009 
JN1BPUD22
UO151420 

16 

14 ΚΥΗ 2710 MAZDA 
B 2600 d  

x Cab 
Plus 4x4 

ΦΟΡΤΗΓΟ UF8UE2 24/6/1999 
JMZUF8UE2

00719608 
17 

15 ΚΗΗ 2850 FORD 
ΖAW 

RANGER 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ

Ο 
821 3/7/2009 

WFOLM2E10
8W749895 

17 

16 ΚΗΥ 2737 MERCEDES  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 312Δ 17/9/1999 
WDB903463Ι

P900444 
20 

17 ΚΗΥ 2738 FORD  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ EAL 4/2/1999 
WFOLXXGB
VLRA65078 

17 

18 ΚΗΥ 2725 FIAT  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 

CC100E1
8M/P 

19/7/1999 
ZCFA1D000

2285968 
35 

19 
ME 

117341 
RAM  

ΠΟΛΥΜΗΧΑ 
ΝΗΜΑ 

AMBIENT
E 

26/05/2011 07940 114 

20 ΜΕ 38156 KOMATSU  
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

WB93R-2 10/09/1999 FKI93F21237 97 

21 ΜΕ 82118 
RENAULT 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΗ 

 
ΚΑΔΟΠΛΥ-

ΝΤΗΡΙΟ 
220DCI/ 

JET40EH 
08/09/2004 

VF644ACA0
00009223 

215/76 

22 
ΜΕ 

143664 
ISUZU  

SOCAGE  
 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  

D-max 
A314 

2020 
004404 

313A1341 
164 

(120KW)  

23 
ΜΕ 

146590 
JVB  

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

 24.4.2021 
JCB4CX4WK

L2873388 
110 

 

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά που θα προσφέρει το σύνολο των  ασφαλιστικών καλύψεων.  
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Στη διαδικασία γίνονται δεκτές προσφορές οικονομικών φορέων που τηρούν τις υποχρεωτικές 

προϋποθέσεις ανάληψης δημόσιας σύμβασης , όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρ. 

73 του Ν. 4412/2016. 

 

Καρδαμύλη, 12.3.2021 
Η  Συντάξασα 

 

Ιουλία Εξαρχουλέα 
Περιβαλλοντολόγος 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού 

 

Ζάρτουλας Μιχάλης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

 

                                                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Ολικά 
ασφάλιστρα 

1 ΚΗΥ 2736 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 300,00 

2 ΚΗΥ 2750 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 340,00 

3 ΚΗΗ 3844 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 340,00 

4 ΚΗΥ 2723 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 300,00 

5 ΚΗΙ 4180 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 340,00 

6 ΚΗΗ 4988 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 340,00 

7 ΚΗΥ 2744 ΦΟΡΤΗΓΟ 340,00 

8 ΚΗΗ 3842 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΥΔΡΟΦΟΡΟ) 270,00 

9 ΚΗΗ 3825 ΦΟΡΤΗΓΟ 220,00 

10 ΚΗΗ 3832 ΦΟΡΤΗΓΟ 270,00 

11 ΚΗΙ 2907 ΦΟΡΤΗΓΟ 270,00 

12 ΚΗΗ 3847 ΦΟΡΤΗΓΟ 300,00 

13 ΚΗΗ 3805 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
270,00 
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14 ΚΥΗ 2710 ΦΟΡΤΗΓΟ 270,00 

15 ΚΗΗ 2850 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
270,00 

16 ΚΗΥ 2737 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 380,00 

17 ΚΗΥ 2738 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 380,00 

18 ΚΗΥ 2725 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 450,00 

19 ME 117341 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 220,00 

20 ΜΕ 38156 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

220,00 

21 ΜΕ 82118 ΚΑΔΟΠΛΥ-ΝΤΗΡΙΟ 220,00 

22 ΜΕ 143664 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  300,00 

23 ΜΕ 146590 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -
ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

300,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6.910,00€ 

Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ 

ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 6.910,00€ 

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 6.910,00ΕΥΡΩ και βαρύνει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Δήμου 2021 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 30.6253. 

 

Καρδαμύλη, 12.3.2021 
Η  Συντάξασα 

 

Ιουλία Εξαρχουλέα 
Περιβαλλοντολόγος 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού 

 

Ζάρτουλας Μιχάλης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα αφορά την ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Δυτικής Μάνης για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01.06.2021 και ώρα 23.59 έως 01.06.2022 

και ώρα 23.59. 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι : 

α. η σύμβαση  

β. η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. η προσφορά του μειοδότη 

δ. η τεχνική έκθεση  

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η υπηρεσία υπάγεται στις διατάξεις: 

1. του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ Α 110): Κωδικοποίηση των διατάξεων του Νομ.489/76 (ΦΕΚ 

Α 331/76) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής 

ευθύνης», όπως ισχύει. 

2. του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

3. του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α’/19.07.2018') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση 

- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
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4. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την 

παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07. 

5. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  

καθώς και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, 

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού και φορολογικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 ΑΣΦΑΛΙΣTIΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  

Τα συμβόλαια για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τις εξής ασφαλιστικές καλύψεις :  

1. Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα ως του ποσού των 

1.220.000,00 € 

2. Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα ως του ποσού των 

1.220.000,00 € 

3. Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα ως του ποσού των 

30.000,00 € 

4. Νομική προστασία : 15.000,00 €  

5. Προσωπικό ατύχημα οδηγού : 12.000,00 €  

6. Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος ( για τα για ΦΙΧ έως 3,5 τόνους ) 

7. Φροντίδα ατυχήματος ΝΑΙ 

8. Προστασία bonus ΝΑΙ 

 

Πρόσθετα:  

Τα πέντε (5) μηχανήματα έργου  για την κάλυψη αστικής ευθύνης μηχανήματος έργου κατά την 

λειτουργία τους ως εργαλείο, περιλαμβάνουν: 

• Σωματικές βλάβες τρίτων: 30.000,00 € και 

• Υλικές ζημιές τρίτων : 10.000,00 €   

 

Οποιοδήποτε νέο όχημα ή μηχάνημα έργου αποκτηθεί από το Δήμο εντός της περιόδου 

ασφάλισης που περιγράφεται στη παρούσα μελέτη , θα ασφαλιστεί με τις ίδιες καλύψεις και 
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αντί του ποσού που αναλογεί στο διάστημα και στην κατηγορία του, σύμφωνα με την αρχική 

προσφορά του αναδόχου. Πρόσθετα, οποιοδήποτε όχημα ή μηχάνημα έργου διαγραφεί από 

την ιδιοκτησία του Δήμου πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα αφαιρείται το αντίστοιχο 

ποσό. 

 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις για τα  οχήματα και τα μηχανήματα έργου θα ισχύσουν με τη 

λήξη του συμβολαίου τους από την προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία και με την έναρξη 

της ημερομηνίας ασφάλισης από την ανάδοχη εταιρία με την κατάθεση των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων στον Δήμο. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνο η καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας και ως εκ τούτου δεκτοί στη διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται 

οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν τη συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση. Δικαίωμα 

κατάθεσης προσφοράς έχουν: 

• Όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά 

• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

•Συνεταιρισμοί 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Στο εξωτερικό του κυρίου φακέλου της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας (Δήμος Δυτικής Μάνης). 

γ. Το θέμα της Πρόσκλησης: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 

ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δυτικής Μάνης».  

δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.  

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται δύο υποφάκελοι 

σφραγισμένοι με τις ενδείξεις: 

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου πριν την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
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καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• Τα φυσικά πρόσωπα 

• Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε - Ε.Ε., Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε. 

• Πρόεδρος , Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ως προς τις υποχρεώσεις κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. 

4. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 

(πράκτορα, μεσίτη, παραγωγού ασφαλίσεων κ.λ.π.) σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα 

του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Αρμόδια Δημόσια Αρχή που θα έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι μήνες (6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία συλλογής 

προσφορών. 

5. Αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας του ενδιαφερομένου (πράκτορα, μεσίτη 

παραγωγού ασφαλίσεων κ.λ.π.) με την Ασφαλιστική Επιχείρηση / Επιχειρήσεις ή 

κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει τη συνεργασία του 

ενδιαφερομένου με την Ασφαλιστική Επιχείρηση/Επιχειρήσεις. 

6. Έγγραφο αρμόδιας αρχής με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, που θα πιστοποιεί την 

άδεια σύστασης της εταιρείας και τη μη ανάκληση της. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα και αν απαιτείται θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του 

Ν. 4250/14. 

 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με το υπόδειγμα) συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο. 

Το προσφερόμενο ποσό σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση και δεν γίνονται 

δεκτές προσφορές που δεν αναφέρονται στο σύνολο των καλύψεων για το σύνολο των 

οχημάτων-μηχανημάτων. Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε Ευρώ. 
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Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή να 

αποστέλλονται στη Δ/νση: Δήμος Δυτικής Μάνης, Καρδαμύλη Μεσσηνίας – Τ.Κ. 24022, με 

οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και  θα 

πρωτοκολληθούν εγκαίρως με ευθύνη του προσφέροντος. Έκαστος προμηθευτής υποχρεούται 

να παραδώσει μόνον μία προσφορά πού θα πληροί το σύνολο των όρων της παρούσας. 

Εναλλακτικές προσφορές και προσφορές για μέρος της αναφερόμενης εργασίας δε γίνονται 

δεκτές. Οι προσφορές θα είναι γραμμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα και ισχύουν 

και δεσμεύουν της ενδιαφερομένους ως την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης του Δήμου 

Δυτικής Μάνης. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από το αρμόδιο όργανο, παρουσία και των 

ενδιαφερομένων, εφόσον το επιθυμούν, αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών . 

Η σύμβαση αφορά το σύνολο των υποχρεωτικών καλύψεων για το σύνολο των οχημάτων και 

των Μ.Ε. που αναγράφονται ανωτέρω καθώς και των οχημάτων και μηχανημάτων που τυχόν 

θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Προσφορές που 

ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε 

όρο της παρούσας απορρίπτονται. 

 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε 

τρίτους χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στον ανάδοχο αποστέλλεται η απόφαση κατακύρωσης συνοδευόμενη από πρόσκληση να 

προσέλθει, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερη των δέκα 

από της κοινοποιήσεώς της, σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της σύμβασης. 
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Η σύμβαση συνάπτεται για το πραγματικό ποσό της αξίας της υπηρεσίας, όπως προκύπτει από 

την τιμή της προσφοράς του μειοδότη και θα έχει διάρκεια από 01.06.2021 και ώρα 23.59 έως 

01.06.2022 και ώρα 23.59. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος αφού 

προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι τιμές μονάδας του συμβατικού 

τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα 

λόγο ή αιτία υπόκεινται σε αναθεώρηση. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των 

κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης. 

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει то 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιλύονται με τις 

διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. 

 

Καρδαμύλη, 12.3.2021 
Η  Συντάξασα 

 
Ιουλία Εξαρχουλέα 
Περιβαλλοντολόγος 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού 

 

Ζάρτουλας Μιχάλης 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Ολικά 
ασφάλιστρα 

1 ΚΗΥ 2736 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

2 ΚΗΥ 2750 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

3 ΚΗΗ 3844 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

4 ΚΗΥ 2723 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

5 ΚΗΙ 4180 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

6 ΚΗΗ 4988 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

7 ΚΗΥ 2744 ΦΟΡΤΗΓΟ  

8 ΚΗΗ 3842 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΥΔΡΟΦΟΡΟ)  

9 ΚΗΗ 3825 ΦΟΡΤΗΓΟ  

10 ΚΗΗ 3832 ΦΟΡΤΗΓΟ  

11 ΚΗΙ 2907 ΦΟΡΤΗΓΟ  

12 ΚΗΗ 3847 ΦΟΡΤΗΓΟ  

13 ΚΗΗ 3805 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
 

14 ΚΥΗ 2710 ΦΟΡΤΗΓΟ  

15 ΚΗΗ 2850 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
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16 ΚΗΥ 2737 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

17 ΚΗΥ 2738 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

18 ΚΗΥ 2725 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

19 ME 117341 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  

20 ΜΕ 38156 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 

21 ΜΕ 82118 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  

22 ΜΕ 143664 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ   

23 ΜΕ 146590 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -
ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ 

ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 ………      /     /                      

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

( Υπογραφή & Σφραγίδα ) 

 


