
 

 

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια    15/7/2014      

 

Αριθ. Πρωτ. : 12930 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου & ∆ιοικητικής 

Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049028-029 

Fax           :  213-2049006 

 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 20/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

Αριθ. Απόφασης :113/2014                                  

 

                                                                                             
                                                                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                            

«Έγκριση της υπ΄αριθµ. 89/2014 µελέτης για 

την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας 

του ∆ήµου .-Ψήφιση πίστωσης ποσού 80.300,00 

€-Κατάρτιση όρων µειοδοτικού διαγωνισµού µε 

σφραγισµένες προσφορές µε συµπλήρωση 

τιµολογίου για την ασφάλιση της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου για το έτος 

2014-2015». 
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 15 του µήνα Ιουλίου του έτους 2014, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 

∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 12625/17/11-7-2014 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε 

νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως 

γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας  4) 

Καβακοπούλου Αγανίκη  και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ,  µέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαµάντιος 3)  Κόντος 
Σταύρος  και  4) Πολίτης Σταύρος 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 

εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 12593/10-7-2014 εισήγηση του Τµήµατος 

Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης της ∆/νσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου επί του θέµατος: 

 

 Θέµα : Έγκριση της υπ΄αρ. 89/2014 µελέτης για την ασφάλιση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου - Ψήφιση πίστωσης ποσού 80.300 €. 

Κατάρτιση όρων µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε 

συµπλήρωση τιµολογίου για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 

του ∆ήµου για το έτος 2014-2015. 
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Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε α) τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Μ. 89/2014 

µελέτης για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου για το 

έτος 2014-2015. 

Β) την πίστωση ποσού # 80.300,00  # € οικ. έτους 2014 σε βάρος των κάτωθι 

Κ.Α.: 

 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ 

02.10.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 

4.500 € 

02.10.6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων 

 

10.000 € 

02.15.6253.001 Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη 

∆ηµοτική Συγκοινωνία 

 

5.000 € 

02.15.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.500 € 

02.20.6252.001 

 

Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού 

καθαριότητας 

35.000 € 

02.30.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 

3.000 € 

02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού µηχανολογικού 

εξοπλισµού 

15.000 € 

02.45.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 

2.000 € 

02.20.6255.001 Ασφάλιστρα ζωής τεσσάρων χειριστών 

µηχανηµάτων 

3.300 € 

 

Ήδη παρακαλούµε να λάβετε απόφαση για την κατάρτιση των όρων µειοδοτικού 

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου, για την 

ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου για το έτος 2014-2015 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΑΡ. 209 & 2, 273 παρ. 1) , Π.∆. 28/80 

, Ν.∆. 400/70 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε τα  Ν.∆. 460/70 , Π.∆. 118/85 , Ν. 

1569/85 , Π.∆. 246/89, Ν. 1875/90, Ν. 2170/93 που αφορούν την ιδιωτική 

ασφάλιση και τους επιπλέον όρους που επισυνάπτονται.  

 

 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται 

στο αριθ. 20/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε 

την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τα 

στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,  την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 

3852/10, τα άρθρα 209 παρ. 2 και 273 παρ. 1 του Ν. 3463/06 και αυτές των Π.∆. 

28/80 και Ν.∆. 400/70 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε τα  Ν.∆. 460/70 , Π.∆. 

118/85 , Ν. 1569/85 , Π.∆. 246/89, Ν. 1875/90, Ν. 2170/93 που αφορούν την 

ιδιωτική ασφάλιση και τους επιπλέον όρους που επισυνάπτονται στην παρούσα,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Μ. 89/2014 µελέτης για την 
ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος για το έτος 2014-2015. 

 
2. Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση σχετικής  πίστωσης  ποσού 80.300,00 €  

σε βάρος των κατωτέρω ΚΑ: του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2014, ως εξής : 

 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ 

02.10.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 

4.500 € 

02.10.6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων 

 

10.000 € 

02.15.6253.001 Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη 

∆ηµοτική Συγκοινωνία 

 

5.000 € 

02.15.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.500 € 

02.20.6252.001 

 

Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού 

καθαριότητας 

35.000 € 

02.30.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 

3.000 € 

02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού µηχανολογικού 

εξοπλισµού 

15.000 € 

02.45.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 

2.000 € 

02.20.6255.001 Ασφάλιστρα ζωής τεσσάρων χειριστών 

µηχανηµάτων 

3.300 € 

 
 

 

3. Καταρτίζει του όρους µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 

''δια συµπληρώσεως τιµολογίου '' σε ευρώ για την ασφάλιση της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος για το έτος 2014-

2015 (Α.Μ.  89/2014), σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 3463/06, Π.∆. 28/80 

, Ν.∆. 400/70, όπως ισχύουν σήµερα , Προϋπολογισµού # 80.300,00  # € 

στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2014 (µε κρατήσεις ΦΕΚ, 
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ΤΕΟ, ΦΠΑ, κ.λ.π.)  όπως αυτή αναγράφεται στην Α.Μ. 89 /2014 µελέτη,  ως 

εξής : 

 

 
     Η  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

Προκηρύσσει µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, δια 

συµπλήρωσης   τιµολογίου σε ευρώ, για την ασφάλιση των περιουσιακών 

στοιχείων του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας -Χαλκηδονος για την περίοδο 2014-2015, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, σε συνδυασµό  µε τις διατάξεις του 

άρθρου 209 παρ. 2,273 του  Ν. 3463/06  σε συνδυασµό  µε την υπ' αρ. 

2/207311-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆Α   όπως ισχύουν σήµερα, στον 

εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2014 ποσού  80.300,00 ευρώ 

και µε όρους διενέργειας διαγωνισµού που έχουν ως εξής: 

 
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ον    Αντικείµενο 

 

 Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ δυναµένης να 

παραταθεί µε µονοµερή δήλωση του ∆ήµου δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη 

λήξη της σύµβασης για ένα τρίµηνο µε τους ίδιους όρους και αναλογία των 

ασφαλίστρων για το πλέον των δώδεκα (12) µηνών χρονικό διάστηµα . 

 Η ακίνητη περιουσία ασφαλίζεται για κάλυψη από ζηµιές πυρός, ευρείας 

έκρηξης, φυσικών φαινοµένων, πολιτικών διαταραχών – οχλαγωγιών, 

τροµοκρατικών ενεργειών, κλοπής, σεισµού κλπ σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα. 

 Η κινητή περιουσία ασφαλίζεται για αστική ευθύνη προς τρίτους, σωµατικές 

βλάβες, υλικές ζηµιές κλπ σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα. 

 Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των  80.300,00 €  (µε κρατήσεις 

ΦΕΚ, ΤΕΟ, ΦΠΑ, κλπ) ενδεικτικά και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του 

οικονοµικού έτους 2014. 

 

 

Άρθρο 2ον  
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 Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται  από τις διατ/ξεις: 

 

α) Του Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεων έργων και προµηθειών ΟΤΑ» 

β) Του άρθρου 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασµό µε την υπ. αριθµ. 

2/2073/11-1-     2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆Α . 

γ) Της υπ’ αρ. Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργείου Εµπορίου, σε συνδυασµό µε 

το Ν.∆.400/70 και το Ν.2496/97. 

δ) Του Π.∆. 237/86, Ν. 489/76 και σχετικών ΥΑ εµπορίου  

 

 

Άρθρο 3ον   Συµβατικά Στοιχεία 

 

Τα Συµβατικά Στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

1. Το Τιµολόγιο και ο Προϋπολογισµός Προσφοράς 
2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Η Τεχνική έκθεση 
5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 

 

Άρθρο 4ον  

 

 Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό 

διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου και κριτήριο 

την χαµηλότερη προσφορά , µε τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική 

Επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ( προϋποθέσεις , δικαιολογητικά , εγγυήσεις 

κ.λ.π). 

Εν πάση περιπτώσει , κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από: 

 

1. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί του ότι λειτουργεί σύµφωνα µε την 
χορηγηθείσα  άδεια λειτουργίας και  ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας 

2. Πιστοποιητικά έκδοσης αρµόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµέρα 
κατάθεσης της προσφοράς 

3. Πιστοποιητικό  περί µη οφειλής προς τον ∆ήµο Φιλαδέλφειας,-Χαλκηδόνος, τα 
Ν.Π.∆.∆. αυτού, και  την ∆ηµοτική Επιχείρηση. 

4. Παραστατικά νοµιµοποιήσεώς της (ΦΕΚ, αποφάσεις ∆Σ κλπ), ως και 
εκπροσώπησής τους. 

 

κατά τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Π.∆. 28/80. 
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Άρθρο 5ον  

 

 Ο ανάδοχος της ασφάλισης µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε 

τον νόµο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο εντός τριών (3) 

ηµερών για να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει τα συµβόλαια ασφάλισης 

για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ∆..Φ. Χ, ως και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

 

Άρθρο 6ον  

 

 Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται ποσοστό 5% του συµβατικού 

προϋπολογισµού και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου  του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής Επιστολής ανεγνωρισµένης 

Τραπέζης. 

 

 

Άρθρο 7ον  

 

 Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας, 

εκτέλεσης του έργου, µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 8ον  

 

 Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 

και θα αρχίζει µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, δυναµένης να παραταθεί 

µε µονοµερή δήλωση του ∆ήµου δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη λήξη της 

σύµβασης για ένα τρίµηνο µε τους ίδιους όρους και αναλογία των ασφαλίστρων 

για το πλέον των δώδεκα µηνών χρονικό διάστηµα. 

 

Άρθρο 9ον  
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 Η µη έγκαιρος και µη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου ως και η µη εκτέλεση της συµβάσεως ως και η µη συµµόρφωση αυτού 

προς οιονδήποτε όρο της παρούσας, θεωρουµένων απάντων ως ουσιωδών 

επιφέρει τις του άρθρου 11 της παρούσης . 

  

Άρθρο 10ον  

 

 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από το ∆ήµο και κατόπιν χορηγήσεως από 

τον ανάδοχο τιµολογίου, θεωρηµένο νοµίµως από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

 

Άρθρο 11ον  

 

 Η υποβολή προσφοράς εκ µέρους του αναδόχου και η συµµετοχή του στην 

άνω διαδικασία αποτελεί πλήρη απόδειξη και αµάχητο τεκµήριο ότι αυτός είχε και 

έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές και ειδικές 

συνθήκες των κτιρίων και των οχηµάτων, όλα τα συµβατικά τεύχη της αντίστοιχης 

µελέτης (Α.Μ. 89/14), όλους του όρους της διακήρυξης και ότι ανεπιφύλακτα 

αποδέχεται πάντα τα ανωτέρω και προσχωρεί χωρίς να διατυπώσει καµία 

αντίρρηση ή επιφύλαξη. 

 

 

 

Άρθρο 12ον  

 

 Η προσφορά ως και η υπογραφόµενη σύµβαση καταρτίζεται επί τη βάσει 

προϋπολογισµού σταθερού και αναλλοίωτου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, 

του οποίου την ακρίβεια εγγυάται ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα. 

 Ο ανάδοχος φέρει ακεραίως τον κίνδυνο της µη εµπροθέσµου και µη 

προσηκούσης εκτελέσεως της σύµβασης. Εν πάση περιπτώσει απαγορεύεται και 

αποκλείεται αναθεώρηση τιµών και αναπροσαρµογή του ποσού της σύµβασης κατ’ 

εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 288 και 388 ΑΚ. 

 

Άρθρο 13ον  

 

 Πάσα παράβαση των όρων της µελέτης, της αποφάσεως της οικονοµικής 

επιτροπής ως και της συµβάσεως που θα υπογραφεί (θεωρουµένων και 

συνοµολογούµενων απάντων ως ουσιωδών) ως και η µη έγκαιρος και προσήκουσα 

εκτέλεση της σύµβασης συνεπάγεται σωρευτικά τις κάτωθι συνέπειες : α) την 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, άνευ άλλου τινός, υπέρ του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος β) την καταβολή υπό του αναδόχου αποζηµιώσεως για 
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την αποκατάσταση πάσας ζηµίας (θετικής, αποθετικής ως και διαφυγόντων 

κερδών), την οποία υπέστη ή θέλει υποστεί ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος- 

συνεπεία της αντισυµβατικής, παρανόµου συµπεριφοράς ή παραλείψεως του 

αναδόχου, καθοριζοµένης δια της δικαστικής οδού. 

 Η χρηµατική εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά τη λήξη της συµβάσεως 

ως και την απαραίτητη προϋπόθεση της εγκαίρου και προσηκούσης εκπληρώσεως 

όλων των υπό της παρούσης και της διακηρύξεως υποχρεώσεων του αναδόχου. 

 

Άρθρο 14ον  

 

 Κάθε τροποποίηση των όρων της αποφάσεως της οικονοµικής Επιτροπής, 

γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων κλπ, απαγορεύεται. Όλοι οι όροι 

θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράβαση οιουδήποτε όρου έχει ως άµεση συνέπεια και 

εφαρµογή και µάλιστα σωρευτικά όλων των υπό της παρούσας ως και των υπό του 

νόµου προβλεποµένων συνεπειών. 

 
Άρθρο 15ον  

 

 Η µειοδότρια ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται µετά την υπογραφή της 

σύµβασης να προσκοµίσει στην Υπηρεσία εντός 24 ωρών, τα σήµατα ασφάλισης 

των αυτοκινήτων ως και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

 

Άρθρο 16ον  

 

 Ο µειοδότης δεσµεύεται ότι οι προσφερόµενες τιµές για ασφαλιστική κάλυψη 

εκάστου κινητού, ακινήτου και περιεχοµένου ανταποκρίνονται απολύτως στην αξία 

που ορίζεται στο Τιµολόγιο. 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο   1ον  Αντικείµενο 

 

 Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, για χρονικό διάστηµα 

δώδεκα (12) µηνών και θα αρχίζει µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 

δυναµένης να παραταθεί µε µονοµερή δήλωση του ∆ήµου δεκαπέντε (15) ηµέρες 

πριν από τη λήξη της σύµβασης για ένα τρίµηνο µε τους ίδιους όρους και αναλογία 

των ασφαλίστρων για το πλέον των δώδεκα (12) µηνών χρόνο. 
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 Η ακίνητη περιουσία ασφαλίζεται για κάλυψη από ζηµιές πυρός, ευρείας 

έκρηξης, φυσικών φαινοµένων, πολιτικών διαταραχών – οχλαγωγιών, 

τροµοκρατικών ενεργειών, κλοπής, σεισµού κλπ σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα. 

 Η κινητή περιουσία ασφαλίζεται για αστική ευθύνη προς τρίτους, σωµατικές 

βλάβες, υλικές ζηµιές κλπ σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα. 

 Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των  80.300  €  (µε κρατήσεις ΦΕΚ, 

ΤΕΟ, ΦΠΑ, κλπ) ενδεικτικά και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονοµικού 

έτους 2014 µε τους κατωτέρω κωδικούς : 

 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ 

02.10.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 

4.500 € 

02.10.6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων 

 

10.000 € 

02.15.6253.001 Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη 

∆ηµοτική Συγκοινωνία 

 

5.000 € 

02.15.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.500 € 

02.20.6252.001 

 

Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού 

καθαριότητας 

35.000 € 

02.30.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 

3.000 € 

02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού µηχανολογικού 

εξοπλισµού 

15.000 € 

02.45.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 

2.000 € 

02.20.6255.001 Ασφάλιστρα ζωής τεσσάρων χειριστών 

µηχανηµάτων 

3.300 € 

 

Άρθρο  2ον  

 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

α) Του Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεων έργων και προµηθειών ΟΤΑ» 

β) Του άρθρου 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασµό µε την υπ. αριθµ. 

2/2073/11-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆Α . 

γ) Της υπ’ αρ. Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργείου Εµπορίου, σε συνδυασµό µε 

το Ν.∆.400/70 και το Ν.2496/97. 
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δ) Του Π.∆. 237/86, Ν. 489/76 και σχετικών ΥΑ εµπορίου  

 

Άρθρο  3ον  

 

 α)  Η ασφάλιση των αυτοκινήτων θα καλύπτει τις σωµατικές βλάβες προς 

τρίτους, τις υλικές ζηµιές προς τρίτους,  την κλοπή (ολική ή µερική),  την 

φωτιά, τις τροµοκρατικές ενέργειες, ασφάλιση τζαµιών, προσωπικό 

ατύχηµα  οδηγού, πολιτικές διαταραχές-οχλαγωγίες κ.λ.π. σύµφωνα µε την 

υπ’ αρ. 89/14 Τεχνική Μελέτη. 

 β)  Η ασφάλιση των  κτιρίων  καθώς και το περιεχόµενο αυτών θα καλύπτει 

πυρκαγιά, κλοπή, φυσικά  φαινόµενα, τροµοκρατικές ενέργειες, πολιτικές 

διαταραχές, οχλαγωγίες, ασφάλιση τζαµιών, έκρηξη, σεισµό, σύµφωνα µε 

την υπ’ αρ. 89/14 Τεχνική Μελέτη. 

Άρθρο  4ον 

 

Όλα  τα αυτοκίνητα, δίκυκλα, µηχανήµατα έργων κ.λ.π. θα ασφαλισθούν  για  

αστική ευθύνη: 

 

1) Για σωµατικές βλάβες προς τρίτους  µε το ποσό των 750.000,00 € για όλα 
τα οχήµατα  που θα έχουν κάλυψη και αστικής ευθύνης έργου. 

 

2) Για υλικές ζηµιές προς τρίτους µε το ποσό των 100.000,00 €   για όλα τα 
οχήµατα που θα έχουν και κάλυψη αστικής ευθύνης έργου. 

 

3) Η κατηγορία ασφάλισης των αυτοκινήτων θα είναι σύµφωνη µε τον 
επισυναπτόµενο πίνακα, ο οποίος ορίζει τις κατηγορίες και αποτελεί ενιαίο 
και αναπόσπαστο τµήµα της µελέτης. Αν τα παραπάνω οχήµατα έχουν 
επιβαρηµένο BONUS – MALUS  θα υπάρχει αύξηση  των ασφαλίστρων για 
κάθε ζηµιά, ενώ αν στο BONUS – MALUS  υπάρχει έκπτωση θα υπάρχει 
ανάλογη µείωση των ασφαλίστρων κατά 10%. 

 

4) Οι χειριστές µηχανηµάτων θα έχουν ξεχωριστό προσωπικό ασφαλιστήριο 
τροχαίου ατυχήµατος οδηγού. 

 

5) Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήµατος – δίκυκλου αυτοκινήτου κ.λ.π. µετά 
την υπογραφή της σύµβασης, η ανάδοχος εταιρείες υποχρεούται να 
ασφαλίσει και αυτά µε την παραπάνω τιµή. 

 

6) Να υπάρχει κάλυψη προσωπικού ατυχήµατος οδηγού σε όλα τα οχήµατα. 
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Άρθρο  5ον 

 

 Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό 

διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου και κριτήριο 

τη χαµηλότερη προσφορά, µε τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή 

κατά τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Π.∆. 28/80 σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06, την υπ. αριθµ. 2/2073/11-1-2007 εγκύκλιο 

του ΥΠΕΣ∆Α . 

 

Άρθρο  6ον 

 

 Ο ανάδοχος της ασφάλισης µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε 

τον νόµο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο εντός τριών (3) 

ηµερών για να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει τα συµβόλαια ασφάλισης  

για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ∆..Φ. Χ. ως και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο  7ον 

 

 Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται ποσοστό 5% του συµβατικού 

προϋπολογισµού  

και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. 

 

Άρθρο  8ον 

 

 Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 

και θα αρχίζει µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, δυναµένης να παραταθεί 

µε µονοµερή δήλωση του ∆ήµου δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη λήξη της 

σύµβασης για ένα τρίµηνο µε τους ίδιους όρους και αναλογία των ασφαλίστρων 

για το πλέον των δώδεκα µηνών χρονικό διάστηµα. 

 

Άρθρο  9ον 

 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας ή 

θέλουν ισχύσει στο µέλλον. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  113/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

             

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 

 

1. Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 
2. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. ∆/νση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού/Τµήµα ∆ιαχείρισης και 

Συντήρησης Οχηµάτων 
5. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
7. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
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