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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 350,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
 
Με το Π.Δ. 237/86 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζονται τα περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης. 
 
Ειδικότερα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 237/86 ορίζεται ότι: «Ο κύριος ή ο κάτοχος αυτοκινήτου που 
κυκλοφορεί μέσα στην Ελλάδα επί οδού υποχρεούται να έχει καλύψει με ασφάλιση την εκ τούτου 
έναντι τρίτων αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η υποχρέωση ασφάλισης 
υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας, 
χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός αν έχει 
τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.» 
 
Παράλληλα με το άρθρο 286 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι: «Οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα νομικά 
τους πρόσωπα μπορούν να ασφαλίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, καθώς και την αστική τους 
ευθύνη» 
 
Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της υπηρεσίας που συνίσταται στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του οχήματος του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το χρονικό διάστημα από την 
έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και πάντως όχι νωρίτερα από τις 27.07.2020 
(λήξη προηγούμενου ασφαλιστήριου συμβολαίου), και για ένα έτος (ετήσιο), έναντι αστικής 
ευθύνης (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων). 
 
Ειδικότερα πρόκειται για την ασφάλιση του ΚΗΙ5748 οχήματος τύπου HYUNDAI MATRIX GL 1.6. 
 
Το ανωτέρω όχημα έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο Ν.Π.Δ.Δ. μας από τον Δήμο με την 34/2012 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4Ω9Ω9Ρ-ΡΟΣ) για την εξυπηρέτηση του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι».  
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία: 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   
Οδός Λ. Πεντέλης 62 

Ταχυδρομικός Κώδικας 15235 
Περιοχή Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL301 

Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  paidikvr@otenet.gr  

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 8105052 

Τηλεομοιοτυπία 210 6131204 

mailto:paidikvr@otenet.gr
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2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό CPV 
66516100-1 με τίτλο «Ασφάλεια αστικής ευθύνης μηχανοκίνητων οχημάτων». 
 
 
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
Η εκτιμώμενη αξία της προς παροχή υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των €350,00 
(τριακοσίων πενήντα ευρώ) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 
οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό Κ.Α. 15.6253.01 με τίτλο 
«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.   
 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 
4412/2016 και είναι «κάτω των ορίων». 
 
Η προτεινόμενη υπηρεσία θα διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή 
πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και 
ιδίως του άρθρου 118), του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006. 
 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας.  
 
 
 

Βριλήσσια 01 Ιουνίου 2020 
Η Συντάξασα 

 
Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών  

 
 

ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 350,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2020 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη παροχή 
υπηρεσιών. 
 
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα 
του ανατεθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας, βάσει της προσφοράς του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η παροχή της υπηρεσίας θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  

 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών». 

 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής 
διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» 

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Ν.4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία  2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές) 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017  
(Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β/23-05-2017). 

 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»  
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 Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/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.»  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 
 Το συμφωνητικό 
 Η παρούσα μελέτη  

 Η απόφαση ανάθεσης 
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 
4.1  Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη 

αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, 
όμως η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
 

4.2 Καθώς η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., δεν προβλέπονται οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 
80 του Ν. 4412/16. 
 
 

Άρθρο 5ο: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει τα 
αναφερόμενα απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου, μαζί με την οικονομική του προσφορά 
και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.  
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι: 

 δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
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συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, όπως προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 (για την 
περίπτωση 4.2.3) 

 αποδέχεται τα οριζόμενα στην 10/2020 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής 

 
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών. 

 
Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής και υπογράφονται: 

α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)  
β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες). 

 
 
Άρθρο 6ο: ΟΧΗΜΑ 
 
Τα στοιχεία του οχήματος αναφέρονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα της μελέτης και 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και ο 
χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και 
πάντως όχι νωρίτερα από τις 27.07.2020 (λήξη προηγούμενου ασφαλιστήριου συμβολαίου), και για 
ένα έτος (ετήσιο). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αρμόδια υπηρεσία 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμοδία υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & 
Υγείας του Ν.Π.Δ.Δ.  
 
Αρμοδιότητες υπηρεσίας 
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν: 
 στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, 
 στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και 
 ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/16. 
 

Επόπτης  
Επειδή η παρούσα παροχή υπηρεσίας, ως εκ της φύσεώς της, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, το 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, δύναται, µε απόφασή του, να ορίσει για την παρακολούθηση 
της σύμβασης, ως Επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 216 του Ν. 4412/2016. 
 
Τα καθήκοντα του Επόπτη ενδεικτικώς είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου µε τους όρους της σύμβασης. Με 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126674
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εισήγηση του Επόπτη η υπηρεσ`ία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα µε 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.  
 
Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ., με την οποία θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και θα συμμορφώνεται στις 
εντολές, υποδείξεις και οδηγίες της. Η αρμόδια υπηρεσία πιστοποιεί και την ορθή εκτέλεση της 
εργασίας του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Η παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων γίνεται από την ορισθείσα Επιτροπή, που έχει 
συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
 
Η προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.  
 
Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  
 
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία της προς παροχή υπηρεσίας, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της 
εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και 
οι νόμιμες κρατήσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η πληρωμή της αξίας των ασφαλίστρων θα γίνει άπαξ από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, 
κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. 
στο όνομα της αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων 
κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του οικονομικού έτους 2020.  
 
Ως εκ τούτου το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα παραδοθεί στο Ν.Π.Δ.Δ., μόνο μετά την 
καταβολή του οφειλομένου ασφαλίστρου, οπότε και αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη, 

σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν.4364/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη 
και κρατήσεις. 
 
Αναλογικό τέλος χαρτοσήμου σε ποσοστό 2% που επιβάλλεται σε αποδείξεις πληρωμής 
ασφαλίστρων και βαρύνει μόνο τον ασφαλιστή (άρθρο 15 και 37 ΚΤΧ). 
 
Το συμβόλαιο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου (άρθρο 2 ΝΔ 189/73) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο – ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση του αναδόχου οποτεδήποτε, εάν υπάρχει 
σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο συνιστά ιδίως η εκ μέρους του Αναδόχου παραβίαση των 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000000197_S0000006139
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000000197_S0000006140
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000198_N0000001473_S0000005919
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υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση, το Π.Δ. 237/86 και το 
Ν.4412/16, ειδικότερα δε η διακοπή παροχής υπηρεσιών/εργασιών ή η πλημμελής παροχή 
υπηρεσιών/εργασιών εκ μέρους του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200-205 έως και 216-220, 

του Ν. 4412/2016. 
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 

4412/2016. 
4. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016, του Π.Δ. 237/86 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν 
παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Βριλήσσια 1 Ιουνίου 2020 
 
 
 
 

Ο Α/Α Προϊστάμενος 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας   

 
 

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΖΑΣ  
 

 
Βριλήσσια 1 Ιουνίου 2020 

 
 

Η Συντάξασα 
 
 

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών  
 
 

ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 350,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Η παροχή υπηρεσίας πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
Με την υπ’ αριθμ. 100/16 (ΦΕΚ 2550 Β/18-8-2016) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αναθεωρήθηκαν τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστική κάλυψης του άρθρου 6 
παρ. 5 του Π.δ. 237/1986 σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) και ως 
ανακοινώθηκαν αναπροσαρμοσμένα στην από 10.05.2016 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (CELEX 52016DC0246). 
 
Συνεπώς βάσει της ανωτέρω Απόφασης, από 1ης Ιανουαρίου 2017 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής 
κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 5 του Π.Δ. 237/1986 δεν μπορεί να είναι κατώτερα 
από τα οριζόμενα ακολούθως: 
α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.220.000 ευρώ, ανά θύμα. 
β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.220.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
θυμάτων. 
 
Άρα, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για σωματικές βλάβες προς τρίτους & επιβαίνοντες 
ανέρχεται σε ποσό 1.220.000 € ανά όχημα & ατύχημα και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 
για υλικές ζημιές προς τρίτους ανέρχεται στις 1.220.000 € ανά όχημα και ατύχημα.  
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (Ε.Ι.Χ.) ΟΧΗΜΑ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ5748 
Φορολογήσιμης ισχύος 11 ΗΡ με ισχύον Bonus Μalus 2 . 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης (σωματικές & υλικές βλάβες τρίτων) με επιπλέον 
καλύψεις για:  
 Αστική ευθύνη πυρός – ανασφάλιστων οχημάτων – θραύση κρυστάλλων 
Τιμή : Τριακόσια πενήντα Ευρώ (350,00 €)    
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια 1 Ιουνίου 2020 

 
 
 

Ο Α/Α Προϊστάμενος 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας   

 
 

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΖΑΣ  
 

 
Βριλήσσια 1 Ιουνίου 2020 

 
 

Η Συντάξασα 
 
 

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών  
 

ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 350,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2020 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης (σωματικές & υλικές βλάβες τρίτων) με επιπλέον καλύψεις για: 
Αστική ευθύνη πυρός– ανασφάλιστων οχημάτων- θραύση κρυστάλλων 

Ως αναλυτικά αναφέρεται στο τιμολόγιο της παρούσης 

 
(K.A. 15.6253.01) 

 

 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια 27 Μαΐου 2020 

 
 
 

Ο Α/Α Προϊστάμενος 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας   

 
 

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΖΑΣ  
 

 
Βριλήσσια 27 Μαΐου 2020 

 
 

Η Συντάξασα 
 
 

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών  
 

ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  
 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗ 

ΜΑΡΚΑ / 
ΤΥΠΟΣ 

ΙΠΠΟΙ / 
ΚΥΒΙΣΜΟΣ 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚ. 

BONUS-
MALUS 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

1 ΚΗΙ 5748 Επιβατικό 
HYUNDAI 
MATRIX  
GL 1.6 

11 / 1.599 2004 1 350,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 350,00 


