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Αρμόδιος : Κ. Καλογήρου 

Τηλ      : 210 6853330 

Fax            : 210 6853330 

Email          : k.kalogirou@halandri.gr  

 
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 (Δικύκλων, επιβατικών, φορτηγών, 

απορριμματοφόρων, λεωφορείων και μηχανημάτων έργου) του Δήμου  για το Ο.Ε. 2015 (διάρκεια 

ασφάλισης ένα (1) έτος και ειδικότερα από 1/1/2015 – 31/12/2015). Τα οχήματα του Δήμου που θα 

ασφαλιστούν περιλαμβάνονται σε πίνακα της μελέτης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

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 ,  

• 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. 

• Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών ΟΤΑ», 
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• Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ), άρθρο 15, παρ. 6 

• Π.∆. 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.∆.1091/81και 118/85, 

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

• 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) Διακήρυξη. 

Β) Τεχνική έκθεση. 

Γ) Προϋπολογισμό 

∆) Συγγραφή υποχρεώσεων 

Ε) Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 

ΣΤ) Πίνακας οχημάτων 

 

Άρθρο 4ο :  Χρόνος  εκτέλεσης  εργασίας - Προϋπολογισμός 

Η Ασφαλιστική κάλυψη θα αφορά το χρονικό διάστηµα ενός έτους δηλαδή από τη από 01-01-
2015 έως 31 - 1 2-2015.  

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

ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων (31/12/2015) και η ασφάλιση τους 

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

οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου. 

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 45.000,00 € (υπηρεσία άνευ 

ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον υπό κατάρτιση  προϋπολογισμό του Ο.Ε. 2015 του Δήμου Χαλανδρίου στους 

κάτωθι κωδικούς αριθμούς:  

 

 

 

 

 

 

 

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 και ΦΠΑ. Σε όλα τα συμβόλαια έχει 

υπολογισθεί ομαδική έκπτωση 25%. 

Κωδικός Αιτιολογία Ποσό (€) 

10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.420 

15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 80 

20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 26.450 

30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 13.750 

35.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.760 

45.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 540 

 ΣΥΝΟΛΟ 45.000 
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Άρθρο 5ο : Οχήµατα 

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

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. 

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

ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων (31/12/2015) και η ασφάλιση τους 

(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 . 
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άµεσα από την 

απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, που γεννήθηκαν από 

πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε συµφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη. ∆εν παρέχεται 

κάλυψη, αν οι πράξεις ή οι παραλείψεις προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του 

ασφαλισμένου. 

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 προστηθέντος 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. 

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 της οικογένειας του ασφαλισµένου, οδηγού ή κάθε άλλου 

προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο, ανεξάρτητα 

από δεσµό συγγένειας. 

Η αστική κάλυψη επίσης 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 της υποχρεωτικής ασφάλισης 

(84/5/ΕΟΚ αρ.3,αρ.2 παρ.2). 

Εξαιρείται της 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  προς  εκτέλεση  

εγκληματικής  πράξης.  (84/5/ΕΟΚ  αρ.2,παρ.1 εδαφ.2). 

 

Οι επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις θα περιγράφονται αναλυτικά στα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

της 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 €. 
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Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις  του εντολοδόχου 

Ο εντολοδόχος δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης παραδόσεως ασφαλιστήριων 

συµβολαίων για κάθε ένα από τα παραπάνω οχήµατα ξεχωριστά, επικαλούµενη τυχόν δυσχέρεια, 

γιατί η προσφορά της υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την ασφάλιση κατά τα χρονικά όρια 

της σύµβασης. 

 

Άρθρο 8ο :  Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο 

που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 

και έχουν αυτό το δικαίωμα , σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών .  

Επίσης , μπορεί να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε 

χώρα - μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει 

την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων . Οι 

εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας , θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα . 

Με την εγγυητική επιστολή , που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση , το πιστωτικό ίδρυμα ανα-λαμβάνει 

την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση  εκεί-νου προς τον 

οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί  να ερευνά αν  πράγματι υπάρχει ή αν είναι  νόμιμη η απαίτηση ( 

κύρια οφειλή ) . 

Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν :  

• Την ημερομηνία έκδοσης ,  

• τον εκδότη ,  

• την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ,  

• τον αριθμό της εγγύησης ,  

• το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση ,  

• την  πλήρη  επωνυμία  και  τη  διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

και  τους όρους ότι : 

α. Η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 

της διζήσεως , 

β. το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση  της  υπηρεσίας  που διενεργεί το  διαγωνισμό  

και  θα  καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση ,  

γ. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης , το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου και   

δ. ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας , που θα υποβληθεί πριν  από την  

ημερομηνία λήξης της εγγύησης . 

 

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 της 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. 
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Άρθρο 10ο: Τοπικά όρια ισχύος 

Η ασφάλιση θα ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία ∆ιεθνούς Ασφάλισης έχουν 

προσυπογράψει την από 15 Μαρτίου 1991 «Πολυµερή Σύµβαση Εγγυήσεως µμεταξύ Εθνικών 

Γραφείων ∆ιεθνούς 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 της ελληνικής επικράτειας 

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

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

και εξέρχεται από τα όρια αυτής, πρέπει να εφοδιάζεται µε πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης 

(πράσινη κάρτα) που ισχύει τουλάχιστον στο έδαφος των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, των κρατών του Ενιαίο Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των λοιπών κρατών, των 

οποίων τα Εθνικά Γραφεία ∆ιεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το τµήµα ΙΙΙ της 

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 στις χώρες αυτές 

σύµφωνα µε το τµήµα ΙΙ της 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 ∆ιεθνούς Ασφάλισης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στα επόµενα άρθρα. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει, εφόσον ο τύπος της βεβαίωσης και του ειδικού σήµατος 

περιλαµβάνει υποχρεωτική και τη µε λατινικά γράµµατα αποτύπωση των σχετικών στοιχείων. 

 

Άρθρο 12ο:Υπογραφή  της  Σύµβασης 

Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε ο διαγωνισμός, 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 της απόφασης κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, προσκομίζοντας εγγυητικη καλής εκτέλεσης. 

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

σύμβαση ή αν προσέλθει δεν προβεί στην κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 

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

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

του διαγωνισμού τον επόμενο διαγωνιζόμενο 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 της Αναθέτουσας Αρχής .  

 Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα . Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο , δεν 

μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους προς το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης και όλοι οι όροι 

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

• Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύμβασης , 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη , 

• Το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών ,  

• Το καταβληθέν χρηματικό ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ,  

• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις ,  

• Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής και  

• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών . 
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Το  κείμενο  της  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 για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 

σταθερές και αµετάβλητες. 

 

Άρθρο 14ο :  Τρόπος πληρωµής 

Ο εντολέας υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασµούς του εντός τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία παραλαβής των ασφαλιστήριων συµβολαίων.  Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω 

χρονικού διαστήµατος  οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές, επιβαρυνόµενες 

µε τόκο µε νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία που οι οφειλές 

κατέστησαν ληξιπρόθεσµες. 

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί κατά 100% αφού γίνει η παραλαβή όλων των ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων. 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 

αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή 

και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής και θα γίνει εφάπαξ µε αθεώρητη 

απόδειξη είσπραξης των ασφαλίστρων (εγκυκ. Υπ.Οικ. Α9934/197/1077 και 1055412/4181/1992) 

 

Άρθρο 15ο: Λύση της σύµβασης 

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

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

Κέντρο Πληροφοριών, που προβλέπεται στο άρθρο 27β και ισχύει έναντι των τρίτων µετά την 

πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από τη γνωστοποίηση αυτή. 

2. α) Ο λήπτης της 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 της καταγγελίας 

επέρχονται µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την παρέλευση αυτής στον ασφαλιστή. 

β) Ο ασφαλιστής µπορεί, µε γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση µόνο για 

παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο, βαρυνόµενος 

µε την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον λήπτη 

της ασφάλισης και τον ασφαλισµένο µε συστηµένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η 

µη συµµόρφωσή τους µε τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ηµερών από την 

επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης. 

γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του λήπτη της ασφάλισης και του 

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

τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στον 

ασφαλιστή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη 

της ασφάλισης και του ασφαλισµένου να παραλάβουν αυτήν ή τη µη ανεύρεσή τους στις 

διευθύνσεις κατοικίας ή διαµονής του προηγούμενου εδαφίου ή τη µη προσέλευσή τους στο 

Ταχυδρομείο για την παραλαβή της, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος 

αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας. 

δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης ασκεί ο ασφαλιστής, υποχρεούται να κοινοποιεί 

αυτήν στο Κέντρο Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του 
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περιεχοµένου της. Αν την καταγγελία ασκεί ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλιστής γνωστοποιεί τη 

λύση της ασφαλιστικής σύµβασης στο Κέντρο Πληροφοριών. 

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

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

Πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ’ της 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 τους 

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 της εργασίας, επιλύονται κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/06. Αρµόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών. 

 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 24-9-2014 
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