
 
 
 
 
  

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος:  «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου» 
Προϋπολογισμός Μελέτης: 25.030,00 €    

                       Προαίρεση: 4.955,00 €    
                                             Συνολικός Προϋπολογισμός: 29.985,00 €   

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
  
      Με την παρούσα προβλέπεται  να  γίνει  η  ασφάλιση  όλων  των    οχημάτων , μηχανημάτων και πλωτών 
σκαφών του  Δήμου  Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,  για  χρονικό  διάστημα  δώδεκα  (12) 
μηνών. 
    Ως ημερομηνία έναρξης της νέας ασφαλιστικής περιόδου, ορίζεται η ημερομηνία λήξεως των 
προηγούμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Όσα  οχήματα , μηχανήματα και πλωτά σκάφη ασφαλιστούν με 
μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης μέσω ενεργοποίησης της προαίρεσης, θα ασφαλιστούν έως 
την λήξη της χρονικής διάρκειας της νέας αυτής ασφαλιστικής περιόδου,  με τις ίδιες προσφερόμενες 
ασφαλιστικές καλύψεις ανά κατηγορία οχήματος , μηχανήματος ή πλωτού σκάφους και με τιμές 
υπολογιζόμενες σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου για συναφή οχήματα , μηχανήματα ή πλωτά 
σκάφη.  Οι δε τυχόν μικρότεροι χρόνοι ασφάλισης θα υπολογίζονται αναλογικά της δωδεκάμηνης διάρκειας.  
  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην ασφαλίσει το σύνολο των οχημάτων , μηχανημάτων και πλωτών 
σκαφών όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα, καθώς επίσης μπορεί να διακόψει την ασφάλιση οχημάτων , 
μηχανημάτων και πλωτών σκαφών με την υποχρέωση επιστροφής από την ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία του 
ανάλογου τιμήματος του ασφαλίστρου που θα ισχύει  κατά την διακοπή της ασφάλισης. 
  Αναλυτικότερα για το κάθε όχημα , μηχάνημα και πλωτό σκάφος του Δήμου που βρίσκεται στη συνημμένη   
κατάσταση της μελέτης  θα υπάρχει ένα δωδεκάμηνο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
    Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει πριν την έναρξη της νέας ασφαλιστικής περιόδου σύμφωνα το άρθρο 
169 του Ν4261/2014. 
     Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 
και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για τις δαπάνες της  Πολιτικής Προστασίας και ο συνολικός  προϋπολογισμός της 
μελέτης ανέρχεται σε 29.985,00 €, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων όπως αναλυτικότερα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α.Α. Κ.Α. 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Κ.Α. 
CPV 

1 10.6253.003 870,00 € 0,00 € 870,00 € 

 
66514110-0            

Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

2 15.6253.003 460,00 € 200,00 € 660,00 

 
66514110-0            

Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

3 20.6252.003 2.320,00 € 1.580,00 € 3.900,00 € 

 
66514110-0            

Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

4     
 

66514110-0            



 
 
 
 
  

20.6253.003 11.305,00 € 2.000,00 € 13.305,00 € Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

5 30.6252.003 1.100,00 € 300,00 € 1.400,00 € 

 
66514110-0            

Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

6 30.6253.003 2.340,00 € 0,00 € 2.340,00 € 

 
66514110-0            

Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

7 35.6252.003 280,00 € 620,00 € 900,00 € 

 
66514110-0            

Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

8 35.6253.003 1.245,00 € 255,00 € 1.500,00 € 

 
66514110-0            

Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

9 70.05.6252.001 1.895,00 € 0,00 € 1.895,00 € 

 
66514110-0            

Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

10 70.05.6253.003 3.075,00 € 0,00 € 3.075,00 € 

 
66514110-0            

Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

11 70.05.6255.001 140,00 € 0,00 € 140,00 € 

 
66514150-2           

Υπηρεσίες ασφάλισης 
πλοίων 

 
ΣΥΝΟΛΑ: 

 
25.030,00 € 

 
4.955,00 € 

 
29.985,00 € 

 

  Ο Δήμος μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης το οποίο αφορά οχήματα , μηχανήματα ή πλωτά σκάφη 
εκτός των αναγραφομένων στην συνημμένη κατάσταση της μελέτης  που τυχόν θα περιέλθουν στην 
ιδιοκτησία του Δήμου και θα τεθούν σε κυκλοφορία εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης, 
και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις που θα κριθούν αναγκαίες. 
  Για τη παρούσα σύμβαση θα ακολουθήσει η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 118 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα και κριτήριο 
κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής για όσες 
προσφορές  ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης.  
                                                                                                                                 Κέρκυρα 04-05-2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Τ.Ε.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Τ.Ε. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 



 
 
 
 
  

                                                                                                                  
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
   

Τίτλος:  «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου» 
Προϋπολογισμός Μελέτης: 25.030,00 €    

                       Προαίρεση: 4.955,00 €    
                                             Συνολικός Προϋπολογισμός: 29.985,00 €        

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHN

ΟΥ (€) 

Κ.Α. 
30.6253.003 

Κ.Α. 
30.6252.003 

1 ΚΗΙ - 5361 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MAZDA 17 320,00 € 320,00 €  

2 ΚΗΙ - 8368 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 
MITSUBISHI 18 320,00 € 320,00 €  

3 ΚΗΙ - 8386 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MAZDA 17 320,00 € 320,00 €  

4 ΚΗΙ - 8419 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
PIAGGIO 9 260,00 € 260,00 €  

5 ΚΗΥ - 6857 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
MITSUBISHI 14 310,00 € 310,00 €  

6 ΚΗΥ - 6894 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MITSUBISHI 17 320,00 € 320,00 €  

7 ΚΗΥ - 9034 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MITSUBISHI 17 320,00 € 320,00 €  

8 ΚΗΥ - 9050 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

Ι.Χ. 
HYUNDAI 11 170,00 € 170,00 €  

9 ΜΕ - 115013 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 
CATERPILLAR 126 275,00 €  275,00 € 

10 ΜΕ - 47570 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 95 275,00 €  275,00 € 

11 ΜΕ - 84567 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ

Ο 
ISUZU COLOMBO 146 275,00 €  275,00 € 

12 ΜΕ - 84576 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
JCB 85 275,00 €  275,00 € 

      ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ (€) 

 
3.440,00 € 

2.340,00 € 1.100,00 € 

   
Δικαίωμα Προαίρεσης 

 
300,00 € 

0,00 € 300,00 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.740,00 € 2.340,00 € 1.400,00 € 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΙΣΧΥΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡ
Α 

ΔΩΔΕΚAMH
NΟΥ (€) 

K.A. 20.6253.003 K.A. 20.6252.003 

1 ETY - 154 ΔΙΚΥΚΛΟ APRILIA 2 70,00 € 70,00 €  

2 ΚΗΙ - 5360 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

ISUZU 17 320,00 € 320,00 €  

3 ΚΗΙ - 5380 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

Ι.Χ. 
FIAT 8 160,00 € 160,00 €  

4 ΚΗΙ - 5386 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
VOLVO 33 395,00 € 395,00 €  

5 ΚΗΙ - 5390 ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. MITSUBISHI 17 320,00 € 320,00 €  



 
 
 
 
  

ΚΛΕΙΣΤΟ 

6 ΚΗΙ - 5394 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

MITSUBISHI 17 320,00 € 320,00 €  

7 ΚΗΙ - 5398 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

Ι.Χ. 
HYUNDAI 16 180,00 € 180,00 €  

8 ΚΗΙ - 8351 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

DAIMLER 
CHRYSL 

15 310,00 € 310,00 €  

9 ΚΗΙ - 8358 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
DAIMLER 

CHRYSLΕR 
38 395,00 € 395,00 €  

10 ΚΗΙ - 8380 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

NISSAN 16 320,00 € 320,00 €  

11 ΚΗΙ - 8383 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 
MERCEDES 36 395,00 € 395,00 €  

12 ΚΗΙ - 8390 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
MERCEDES 72 440,00 € 440,00 €  

13 ΚΗΙ - 8392 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

PIAGGIO 9 260,00 € 260,00 €  

14 ΚΗΙ - 8402 
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 

MERCEDES BENZ 38 395,00 € 395,00 €  

15 ΚΗΙ - 8404 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

Ι.Χ. 
SUZUKI 9 260,00 € 260,00 €  

16 ΚΗΙ - 8416 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

ΝΙSSAN 17 320,00 € 320,00 €  

17 ΚΗΙ - 8421 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
DAIMLER AG. 43 420,00 € 420,00 €  

18 ΚΗΙ - 8422 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
DAIMLER AG. 43 420,00 € 420,00 €  

19 ΚΗΙ - 8423 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
MERCEDES 38 395,00 € 395,00 €  

20 ΚΗΙ - 8424 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
MERCEDES 38 395,00 € 395,00 €  

21 ΚΗΙ - 8426 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
MERCEDES 38 395,00 € 395,00 €  

22 ΚΗΙ - 8429 BYTIOΦΟΡΟ ΜΕRCEDES 38 395,00 € 395,00 €  

23 ΚΗΙ - 8430 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

PIAGGIO 9 260,00 € 260,00 €  

24 ΚΗΙ - 8431 
ΑΡΘΡΩΤΟ 

ΑΠΟΡΡ. 
ΜΕΤΑΦ.. 

ΜERCEDES 77 470,00 € 470,00 €  

25 ΚΗΙ - 8432 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 

DAF TRUCKS 65 440,00 € 440,00 €  

26 ΚΗΥ - 6859 
ΦΟΡΤΗΓΟ .Ι.Χ. 

AΝΑΤΡΕΠΟ. 
MITSUBISHI 17 320,00 € 320,00 €  

27 ΚΗΥ - 9015 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

Ι.Χ. 
SUZUKI 9 170,00 € 170,00 €  

28 ΚΗΥ - 9017 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

Ι.Χ. 
PEUGEOT 10 170,00 € 170,00 €  

29 ΚΗΥ - 9033 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

MITSUBISHI 17 320,00 € 320,00 €  

30 ΚΗΥ - 9040 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MAZDA 17 320,00 € 320,00 €  

31 ΚΗΥ - 9041 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
DAIMLER 

CHRYSLER 
38 395,00 € 395,00 €  

32 ΜΕ - 111220 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
JCB 101 285,00 €  285,00 € 

33 ΜΕ - 124019 
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤ

ΗΡΙΟ 
MERCEDES 218 285,00 €  285,00 € 

34 ΜΕ - 47578 ΣΑΡΩΘΡΟ EGHOLM 20 210,00 €  210,00 € 

35 ΜΕ - 96383 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON 75 270,00 €  270,00 € 

36 ΜΕ - 96384 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON 84 285,00 €  285,00 € 

37 Α.Π. 009750 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ LAMBORCHINI 90 240,00 €  240,00 € 



 
 
 
 
  

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

38 Α.Π. HJSO62773 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
NEW HOLLAND 

TL100A 
100 240,00 €  240,00 € 

39 Α.Π. 00179074Β 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
NEW HOLLAND 

ΤΜ135 
135 240,00 €  240,00 € 

40 Α.Π. AFO225349 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 55 265,00 €  265,00 € 

41 ΚΗΙ - 8414 
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 

MERCEDES BENZ 72 445,00 € 445,00 €  

42 ΚΗΙ - 8444 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
ATEGO 31 395,00 € 395,00 €  

43 ΚΗΙ - 8443 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
CANTER 18 320,00 € 320,00 €  

   
ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ (€) 
13.625,00 € 11.305,00 € 2.320,00 € 

   Δικαίωμα Προαίρεσης 3.580,00 € 2.000,00 € 1.580,00 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.205,00 € 13.305,00 € 3.900,00 € 

A/A 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΙΣΧΥΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΡΑ 

ΔΩΔΕΚAM
HNΟΥ (€) 

Κ.Α. 
70.05.6253.003 

Κ.Α. 
70.05.6252.001 

1 ΚΗΙ - 5353 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

FIAT IVECO 24 395,00 € 483,00 €  

2 ΚΗΙ - 5354 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA 17 320,00 € 456,00 €  

3 ΚΗΙ - 5367 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA 17 320,00 € 456,00 €  

4 ΚΗΙ - 5369 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA 17 320,00 € 456,00 €  

5 ΚΗΙ - 8382 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
BYTIOΦΟΡΟ 

MERCEDES 72 440,00 € 446,00 €  

6 ΚΗΙ - 8385 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA 17 320,00 € 456,00 €  

7 ΚΗΙ - 8387 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA 17 320,00 € 456,00 €  

8 ΚΗΙ - 8393 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA 17 320,00 € 456,00 €  

9 ΚΥΗ - 7355 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA 17 320,00 € 456,00 €  

10 ΜΕ - 111204 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ

Ο 
ISUZU 17 195,00 €  195,00 € 

11 ΜΕ - 111219 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ

Ο 
ISUZU 17 195,00 €  195,00 € 

12 ΜΕ - 115017 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ

Ο 
MAGIRUS DEUTZ 192 265,00 €  265,00 € 

13 ΜΕ - 124002 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ
Ο 

MULTICAR 17 195,00 €  195,00 € 

14 ΜΕ - 69490 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 85 265,00 €  265,00 € 

15 
Α.Π. 

JMZUN82120W82652
1 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ
Ο 

MAZDA 17 195,00 €  195,00 € 

16 
Α.Π. 

JMZUN82120W81142
0 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ
Ο 

MAZDA 17 195,00 €  195,00 € 



 
 
 
 
  

17 
Α.Π. 

JMZUN8D420W19966
5 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ
Ο 

MAZDA 17 195,00 €  195,00 € 

18 
Α.Π. 

JN1BPUD22UO152216 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ

Ο 
NISSAN 17 195,00 €  195,00 € 

   
ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ (€) 
4.970,00 € 

 
3.075,00 € 

 
1.895,00 € 

   Δικαίωμα Προαίρεσης 0,00 € 
 

0,00 € 
 

0,00 € 

   
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
4.970,00 € 

 
3.075,00 € 

 
1.895,00 € 

A/A ΝΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΥΠΟΣ  

ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΙΣΧΥΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΡΑ 

ΔΩΔΕΚAM
HNΟΥ (€) 

Κ.Α. 70.05.6255.001  

1 Τ.Κ. 1398 
Φουσκωτό 

Μηχανοκίνητο 
Σκάφος 

ATTACK Θεόδωρος 
Σπ. Κρητικός 

Εξωλέμβια 
μηχανή 

MERCURY 150 
HP 

140,00 € 140,00 €  

   
ΣΥΝΟΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ (€)   
140,00 € 140,00 €  

   Δικαίωμα Προαίρεσης 0,00 € 0,00 €  

   
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
140,00 € 140,00 €  

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΙΣΧΥΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΡΑ 

ΔΩΔΕΚAM
HNΟΥ (€) 

Κ.Α. 
35.6253.003 

Κ.Α. 
35.6252.003 

1 ΚΗΥ - 1942 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 
MERCEDES 36 395,00 € 395,00 €  

2 ΚΗΥ - 6880 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MAZDA 17 320,00 € 320,00 €  

3 ΚΗΥ - 6895 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MITSUBISHI 17 320,00 € 320,00 €  

4 ΜΕ - 111199 
ΤΡΑΚΤΕΡ 

ΚΛΑΔΟΘΡΑΥΣ
ΤΙΚΟ 

NEW HOLLAND 94 280,00 €  280,00 € 

5 TBH - 293 ΔΙΚΥΚΛΟ Ι.Χ. SYM 2 70,00 € 70,00 €  

6 TBH - 294 ΔΙΚΥΚΛΟ Ι.Χ. SYM 2 70,00 € 70,00 €  

7 TBH - 295 ΔΙΚΥΚΛΟ Ι.Χ. SYM 2 70,00 € 70,00 €  

   
ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ (€) 
 

1.525,00 € 
 

1.245,00 € 
 

280,00 € 

   Δικαίωμα Προαίρεσης 875,00 € 255,00 € 620,00 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.400,00 € 1.500,00 € 900,00 € 

 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΙΣΧΥΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 

(€) 

Κ.Α. 
10.6253.003 

1 ΕΤΗ - 866 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 70,00 € 70,00 € 

2 ΚΗΙ - 8412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. OPEL 10 170,00 € 170,00 € 

3 ΚΗΙ - 8434 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. PEUGEOT 8 170,00 € 170,00 € 

4 ΚΗΥ - 9018 ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. ΚΛΕΙΣΤΟ PEUGEOT 13 320,00 € 320,00 € 

5 ΚΥΗ - 883 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 2 70,00 € 70,00 € 

6 ΜΒΟ - 8105 ΔΙΚΥΚΛΟ SYM ORBIT 1 70,00 € 70,00 € 



 
 
 
 
  

   
ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ (€) 

 
870,00 € 

 
870,00 € 

   Δικαίωμα Προαίρεσης 0,00 € 0,00 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 870,00 € 870,00 € 

 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΙΣΧΥΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 

(€) 

Κ.Α.        
15.6253.003 

1 ΚΗΥ - 6858 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MITSUBISHI 17 320,00 € 320,00 € 

2 TBH - 291 ΔΙΚΥΚΛΟ Ι.Χ. SYM 2 70,00 € 70,00 € 

3 TBH - 292 ΔΙΚΥΚΛΟ Ι.Χ. SYM 2 70,00 € 70,00 € 

   
ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 
(€) 

 
460,00 € 

 
460,00 € 

   Δικαίωμα Προαίρεσης 
 

200,00 € 
 

200,00 € 

   
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

660,00 € 
 

660,00 € 

 
Ασφάλιση     οχημάτων  , μηχανημάτων  και 
πλωτών σκαφών του  Δήμου  Κεντρικής 
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων  
δωδεκάμηνης διάρκειας  

25.030,00 € 

Δικαίωμα προαίρεσης  
4.955,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος προαίρεσης) 
29.985,00 € 

 
 
 
 
                                                                                                                           Κέρκυρα 04-05-2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
                                                                                                                                                                       

Τίτλος:  «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου» 
Προϋπολογισμός Μελέτης: 25.030,00 €    
                        Προαίρεση: 4.955,00 €    

                                              Συνολικός Προϋπολογισμός: 29.985,00 €        
  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
    Με την παρούσα προβλέπεται  να  γίνει  η  ασφάλιση  όλων  των    οχημάτων , μηχανημάτων και πλωτών 
σκαφών του  Δήμου  Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,  για  χρονικό  διάστημα  δώδεκα  (12) 
μηνών. 
    Ως ημερομηνία έναρξης της νέας ασφαλιστικής περιόδου, ορίζεται η ημερομηνία λήξεως των 
προηγούμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Όσα  οχήματα , μηχανήματα και πλωτά σκάφη ασφαλιστούν με 
μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης μέσω ενεργοποίησης της προαίρεσης, θα ασφαλιστούν έως 
την λήξη της χρονικής διάρκειας της νέας αυτής ασφαλιστικής περιόδου,  με τις ίδιες προσφερόμενες 
ασφαλιστικές καλύψεις ανά κατηγορία οχήματος , μηχανήματος ή πλωτού σκάφους και με τιμές 
υπολογιζόμενες σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου για συναφή οχήματα , μηχανήματα ή πλωτά 
σκάφη.  Οι δε τυχόν μικρότεροι χρόνοι ασφάλισης θα υπολογίζονται αναλογικά της δωδεκάμηνης διάρκειας. 
  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην ασφαλίσει το σύνολο των οχημάτων , μηχανημάτων και πλωτών 
σκαφών όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα, καθώς επίσης μπορεί να διακόψει την ασφάλιση οχημάτων , 
μηχανημάτων και πλωτών σκαφών με την υποχρέωση επιστροφής από την ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία του 
ανάλογου τιμήματος του ασφαλίστρου που θα ισχύει  κατά την διακοπή της ασφάλισης. 
  Αναλυτικότερα για το κάθε όχημα , μηχάνημα και πλωτό σκάφος του Δήμου που βρίσκεται στη συνημμένη   
κατάσταση της μελέτης  θα υπάρχει ένα δωδεκάμηνο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
   Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει πριν την έναρξη της νέας ασφαλιστικής περιόδου σύμφωνα το άρθρο 
169 του Ν4261/2014.   
    Τα    οχήματα, μηχανήματα  και πλωτά σκάφη του Δήμου όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα θα 
ασφαλιστούν ομαδικά μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Τα ασφαλιστήρια  θα συμπεριλαμβάνουν:   

1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής  ασφάλισης βάσει του ΠΔ 237/86   όπως 
ισχύει κατά την υποβολή της προσφοράς) 

1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 

1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 

1.3. Προσωπικό ατύχημα οδηγού (πλην μοτοποδηλάτων-μοτοσυκλετών) 

1.4. Προστασία Bonus Malus 

1.5. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 

1.6. Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής (πλην δικύκλων)  

 



 
 
 
 
  

2. Επιπλέον, όπου ζητείται, για  τα  απορριμματοφόρα, γερανοφόρα, πλυντήρια  κάδων,  καλαθοφόρα,  
φορτηγά, μηχανήματα έργου και γεωργικούς  ελκυστήρες κατά τη χρήση τους ως μηχανήματα έργου. 
2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως μηχάνημα έργου 
τουλάχιστον  200.000 € ανά θύμα 

2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως μηχάνημα έργου 
τουλάχιστον 40.000 € ανά ατύχημα 

3. Η ασφάλιση του πλωτού σκάφους (το οποίο θεωρείται ταχύπλοο)  θα αφορά αστική ευθύνη έναντι τρίτων 
σύμφωνα με το Ν.4256/2014 και το Ν.4276/2014 όπως ισχύουν σήμερα. 

 Αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει: 

 Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, 
ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4256/2014 όπως ισχύει σήμερα. 

 Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή 
οποιαδήποτε άλλη αιτία.  Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4256/2014 όπως ισχύει σήμερα. 

 Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.  Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4256/2014 όπως ισχύει σήμερα. 

Στη προσφορά ασφάλισης των παραπάνω οχημάτων, μηχανημάτων και πλωτών μέσων δεν θα 
περιλαμβάνεται η ασφάλιση νομικής προστασίας, με την οποία εξασφαλίζεται, σε περίπτωση επελεύσεως του 
ασφαλιστικού κινδύνου, η κάλυψη των δικαστικών εξόδων ή και η ίδια η νομική – δικαστική και εξώδικη- 
εκπροσώπηση του ασφαλισμένου. (Ελ.Συν.Πράξη 345/2006 Τμ.7) 
 
  Ο Δήμος μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης το οποίο αφορά οχήματα , μηχανήματα ή πλωτά σκάφη 
εκτός των αναγραφομένων στην συνημμένη κατάσταση της μελέτης  που τυχόν θα περιέλθουν στην 
ιδιοκτησία του Δήμου και θα τεθούν σε κυκλοφορία εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης, 
και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις που θα κριθούν αναγκαίες. 
 
  Για τη παρούσα σύμβαση θα ακολουθήσει η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 118 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα και κριτήριο 
κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής για όσες 
προσφορές  ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Έχοντας υπόψη  τις  διατάξεις:    
 Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
 Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/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» 
 Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 
 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
  Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 



 
 
 
 
  

  Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «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. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 Του Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 του Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/τ.Α΄/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 
 Του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) ¨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»] ¨ 
 Του ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 
 του  Π.Δ. 237/86 (ΦΕΚ 110/18.07.1986 τεύχος Α') όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 26 του 
Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81/05.04.2013 τεύχος Α') 
 του ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100 Α/14-5-2007) «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κω-
δικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής 
ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις» 
 του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του 
ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις»   
 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13 Α/05-02-2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 
της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά 
με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, 
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, 
καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 
ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» 
 του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92Α / 14-04-2014) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» 
 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α / 30-07-2014) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών 
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» 
Όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

Επίσης έχουν ληφθεί οι ακόλουθες αποφάσεις : 

 Η υπ’ αριθμ. 5-11/02-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΖΟ46ΜΓ2Α-3ΧΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
ψήφισης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. πρωτ. 38924/21-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΩΜΟΡ1Φ-
ΖΞΧ) απόφαση της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο :  ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ  
Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:  
α. Συγγραφή Υποχρεώσεων   



 
 
 
 
  

β. Τιμολόγιο Μελέτης  
γ.  Προϋπολογισμός Μελέτης 
δ.  Τεχνική Έκθεση 
ε.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      
Δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο :  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο Μαράσλειο Μέγαρο, Δ/νση:  Λεωφ. 
Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις ....-....-2022, ημέρα 
............. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ........... π.μ. 
  Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών και δεν υποχρεώνεται να 
παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα ή άλλη υπηρεσία, 
ακόμα και εάν ειδοποιηθεί έγκαιρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
   Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
   
  Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
  Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. (άρθρο 72 ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα). 
  Επίσης δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, διότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή 
κατώτερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 72 ν. 4412/2016 όπως ισχύει 
σήμερα).. 
 
ΆΡΘΡΟ 8ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
8.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 



 
 
 
 
  

54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του 
Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 



 
 
 
 
  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
  
8.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 8.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 
στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.  
8.3. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
8.4. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8.1, 
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον 
σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει 
αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, 
και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται 
από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
8.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
8.6. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 9ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα συνοδεύουν την προσφορά. 
Οι  Υποψήφιοι   οφείλουν  να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω δικαιολογητικά1: 

                                                
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν 

εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 



 
 
 
 
  

 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

για έναν από τους ακόλουθους λόγους (παρ. 1 άρθρο 73 Ν. 4412/16): 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του 
Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

                                                                                                                                                              
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της 
χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν 

από τους οικονομικούς φορείς.   



 
 
 
 
  

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους. (Να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του). 

 Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους , από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο για 
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. (Να είναι εν ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) 

 Πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας 
αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται  η εγγραφή τους 
στα μητρώα του  ή εγγραφή τους στα Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). (Το Πιστοποιητικό 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του) 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπόδειγμα της οποίας συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής σε βάρος του προσφέροντος οικονομικού φορέα της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

 Βεβαίωση Λειτουργίας από την αρμόδια Εποπτική Αρχή για τις προς ανάθεση υπηρεσίες. (Διεύθυνση 
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας Της Ελλάδος (ΔΕΙΑ)). 

 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 



 
 
 
 
  

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 
στο ΓΕΜΗ ή στη Γενική Γραμματεία  Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Τμήμα Ασφαλιστικών 
Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του.   
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ ή της Γενικής Γραμματείας  Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, εφόσον έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
   Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
  Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
10.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας της υπηρεσίας. 
Επισημαίνεται ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα συνοδεύουν την προσφορά. 
 
10.2. Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο Μαράσλειο Μέγαρο, Δ/νση:  Λεωφ. 
Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ. 
Σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο θα υπάρχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ένας ξεχωριστός 
σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά. Επίσης στην εξωτερική πλευρά του φακέλου  θα 
αναγράφονται τα ακόλουθα : 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς τον ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   

Για την  
«Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου» 

Προϋπολογισμός Μελέτης: 25.030,00 €    
                       Προαίρεση: 4.955,00 €    

                                                    Συνολικός Προϋπολογισμός: 29.985,00 €  
(Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …… / …… /2022 ώρα …………...) 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 



 
 
 
 
  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του (ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την 
επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων,  εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και 
ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας. 

  Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Οικονομικών Φορέων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο.  

 
10.3.  Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 
  Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της μελέτης. 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα .  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα και δ) η τιμή οποιουδήποτε ασφαλίστρου υπερβαίνει 
την αντίστοιχη τιμή της μελέτης. 
Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, υποβάλλεται σε σφραγισμένο 
φάκελο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο :  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
  Η παρούσα σύμβαση  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 
και το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της σύμβασης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 
εμφάνισή της, τα μέρη υπόκεινται για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων που εδρεύουν 
στην Κέρκυρα.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο :   ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του Άρθρου 8 της 
παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο 
πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του Άρθρου 8 της παρούσας.  



 
 
 
 
  

 
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
15.1. Παρακολούθηση της σύμβασης  
  Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Δ/νση 
Επιχειρησιακού Έργου η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή 
ή Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση) 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, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.   

15.2. Διάρκεια σύμβασης 

  Με την παρούσα προβλέπεται  να  γίνει  η  ασφάλιση  όλων  των    οχημάτων  , μηχανημάτων  και πλωτών 
σκαφώντου  Δήμου  Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,  για  χρονικό  διάστημα  δώδεκα  (12) 
μηνών.     
  Ως ημερομηνία έναρξης της νέας ασφαλιστικής περιόδου, ορίζεται η ημερομηνία λήξεως των προηγούμενων 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Όσα  οχήματα , μηχανήματα, πλωτά σκάφη ασφαλιστούν με μεταγενέστερη 
ημερομηνία έναρξης ασφάλισης μέσω ενεργοποίησης της προαίρεσης, θα ασφαλιστούν έως την λήξη της 
χρονικής διάρκειας της νέας αυτής ασφαλιστικής περιόδου. 
    Αναλυτικότερα για το κάθε όχημα , μηχάνημα και πλωτό σκάφος του Δήμου που βρίσκεται στη συνημμένη   
κατάσταση της μελέτης  θα υπάρχει ένα δωδεκάμηνο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
  Τα οχήματα  , μηχανήματα και πλωτά σκάφη του Δήμου όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα θα 
ασφαλιστούν ομαδικά μετά την υπογραφή του   συμφωνητικού. 
  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει πριν την έναρξη της νέας ασφαλιστικής περιόδου σύμφωνα το άρθρο 169 
του Ν4261/2014. 
    Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ανάδοχο της έναρξης εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης 
κατόπιν της έγγραφης ειδοποίησης από το Δήμο, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες όπως αυτές 
αναφέρονται στο Άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και στο Άρθρο 17.2 της παρούσας. Η επιβολή ποινικών 
ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να 
εφαρμοστούν σύμφωνα με το νόμο οι ανάλογες κυρώσεις.   

15.3. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

  Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται τμηματικά από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει σήμερα. 
  Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων. 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
  Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 



 
 
 
 
  

   Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220. 
  Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με 
παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
αρχικής επιτροπής. Η παραπάνω νέα επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 
την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 Κατά παρέκκλιση για την παραλαβή της σύμβασης υπηρεσίας με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,  ίση ή 
κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
και η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία 
προορίζονται οι υπηρεσίες ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης 
(παρ. 1 άρθρο 219 του ν 4412/2016). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
16.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει πριν την έναρξη της νέας ασφαλιστικής περιόδου σύμφωνα το άρθρο 
169 του Ν4261/2014 και θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας των 
ετήσιων ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων, μηχανημάτων και πλωτών σκαφών που θα 
παραδοθούν.  
  Όσα  οχήματα , μηχανήματα και πλωτά σκάφη ασφαλιστούν με μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης 
ασφάλισης μέσω ενεργοποίησης της προαίρεσης, θα ασφαλιστούν έως την λήξη της χρονικής διάρκειας 
της τρέχουσας σύμβασης αφού πρώτα καταβληθεί το ποσό για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα 
αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη αυτή χρονική διάρκεια. 
  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει 
σήμερα, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
  
16.2.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης.  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  :  ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
17.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή / και δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις εντός του 
συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. 
  Εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 217 του ν 4412/2016 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας. 
 
  Στην περίπτωση αυτή κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 
να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την 



 
 
 
 
  

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 
  Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
  Σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (η 
κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του προβλεπόμενου π.δ.). 
17.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν, από υπαιτιότητα του αναδόχου, μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μετά τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε 
άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 
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 το 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. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο :  ΑΡΧΕΣ   ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ  ΣΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΝΑΨΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους . 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                                                                       Κέρκυρα 04-05-2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ  

 

 
 
 
 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Τ.Ε.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Τ.Ε. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 



 
 
 
 
  

ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   
Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   (Εmail):  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 Η προσφορά μου ισχύει για εννέα (9) μήνες από την ημέρα υποβολής της                                      
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της μελέτης την οποία έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα 

τους όρους της 
 Τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή 
 Παραιτούμαι  από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 

αναβολή ή ακύρωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης 
    

 
 
 
 

 
 
 

Κέρκυρα  ……/….2022 

 

Ο   Δηλών 

 

(Υπογραφή) 

 



 
 
 
 
  

 
      

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 
Κ.Α. 30.6253.003 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 
Κ.Α. 30.6252.003 

1 ΚΗΙ - 5361 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MAZDA ΟΧΗΜΑ 17   

2 ΚΗΙ - 8368 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ

ΝΟ 
MITSUBISHI ΟΧΗΜΑ 18   

3 ΚΗΙ - 8386 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MAZDA ΟΧΗΜΑ 17   

4 ΚΗΙ - 8419 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
PIAGGIO ΟΧΗΜΑ 9   

5 ΚΗΥ - 6857 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
MITSUBISHI ΟΧΗΜΑ 14   

6 ΚΗΥ - 6894 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MITSUBISHI ΟΧΗΜΑ 17   

7 ΚΗΥ - 9034 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MITSUBISHI ΟΧΗΜΑ 17   

8 ΚΗΥ - 9050 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. HYUNDAI ΟΧΗΜΑ 11   

9 ΜΕ - 115013 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 
CATERPILLAR 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 
126   

10 ΜΕ - 47570 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

95   

11 ΜΕ - 84567 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ISUZU COLOMBO 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

146   

12 ΜΕ - 84576 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

85   

   

ΣΥΝΟΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ  

  

   Δικαίωμα Προαίρεσης 0,00 € 300,00 € 

      
ΣΥΝΟΛΑ με Δικαίωμα Προαίρεσης  

  

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑ

Σ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 
Κ.Α. 20.6253.003 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 
Κ.Α. 20.6252.003 

1 ETY - 154 ΔΙΚΥΚΛΟ APRILIA ΟΧΗΜΑ 2    

2 ΚΗΙ - 5360 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

ISUZU ΟΧΗΜΑ 17    

3 ΚΗΙ - 5380 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. FIAT ΟΧΗΜΑ 8    

4 ΚΗΙ - 5386 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
VOLVO ΟΧΗΜΑ 33    



 
 
 
 
  

5 ΚΗΙ - 5390 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
MITSUBISHI ΟΧΗΜΑ 17    

6 ΚΗΙ - 5394 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

MITSUBISHI ΟΧΗΜΑ 17    

7 ΚΗΙ - 5398 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. HYUNDAI ΟΧΗΜΑ 16    

8 ΚΗΙ - 8351 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

DAIMLER CHRYSL ΟΧΗΜΑ 15    

9 ΚΗΙ - 8358 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
DAIMLER 

CHRYSLΕR 

ΟΧΗΜΑ  
& 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 

38    

10 ΚΗΙ - 8380 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

NISSAN ΟΧΗΜΑ 16    

11 ΚΗΙ - 8383 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ

ΝΟ 
MERCEDES ΟΧΗΜΑ 36    

12 ΚΗΙ - 8390 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
MERCEDES ΟΧΗΜΑ 72    

13 ΚΗΙ - 8392 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

PIAGGIO ΟΧΗΜΑ 9    

14 ΚΗΙ - 8402 
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 

MERCEDES BENZ ΟΧΗΜΑ 38    

15 ΚΗΙ - 8404 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. SUZUKI ΟΧΗΜΑ 9    

16 ΚΗΙ - 8416 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

ΝΙSSAN ΟΧΗΜΑ 17    

17 ΚΗΙ - 8421 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
DAIMLER AG. 

ΟΧΗΜΑ  
& 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΕΡΓΟY 

43    

18 ΚΗΙ - 8422 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
DAIMLER AG. 

ΟΧΗΜΑ  
& 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΕΡΓΟY 

43    

19 ΚΗΙ - 8423 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
MERCEDES ΟΧΗΜΑ 38    

20 ΚΗΙ - 8424 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
MERCEDES ΟΧΗΜΑ 38    

21 ΚΗΙ - 8426 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
MERCEDES ΟΧΗΜΑ 38    

 
22 

ΚΗΙ - 8429 BYTIOΦΟΡΟ ΜΕRCEDES ΟΧΗΜΑ 38    

23 ΚΗΙ - 8430 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

PIAGGIO ΟΧΗΜΑ 9    

24 ΚΗΙ - 8431 
ΑΡΘΡΩΤΟ 

ΑΠΟΡΡ. 
ΜΕΤΑΦ.. 

ΜERCEDES ΟΧΗΜΑ 77    

25 ΚΗΙ - 8432 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 

DAF TRUCKS ΟΧΗΜΑ 65    

26 ΚΗΥ - 6859 
ΦΟΡΤΗΓΟ .Ι.Χ. 

AΝΑΤΡΕΠΟ. 
MITSUBISHI ΟΧΗΜΑ 17    

 
27 

ΚΗΥ - 9015 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. SUZUKI ΟΧΗΜΑ 9    

 
28 

ΚΗΥ - 9017 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. PEUGEOT ΟΧΗΜΑ 10    

29 ΚΗΥ - 9033 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. 

MITSUBISHI ΟΧΗΜΑ 17    



 
 
 
 
  

30 ΚΗΥ - 9040 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MAZDA ΟΧΗΜΑ 17    

31 ΚΗΥ - 9041 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
DAIMLER 

CHRYSLER 
ΟΧΗΜΑ 38    

32 ΜΕ - 111220 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

101    

33 ΜΕ - 124019 
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗ

ΡΙΟ 
MERCEDES 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 
218    

34 ΜΕ - 47578 ΣΑΡΩΘΡΟ EGHOLM 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

20    

35 ΜΕ - 96383 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

75    

36 ΜΕ - 96384 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

84    

37 Α.Π. 009750 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
LAMBORCHINI 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 
90    

38 
Α.Π. 

HJSO62773 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
NEW HOLLAND 

TL100A 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 
100    

39 
Α.Π. 

00179074Β 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
NEW HOLLAND 

ΤΜ135 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 
135    

40 
Α.Π. 

AFO225349 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 
55    

42 ΚΗΙ - 8414 
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 

MERCEDES BENZ ΟΧΗΜΑ 72    

42 ΚΗΙ - 8444 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
ATEGO ΟΧΗΜΑ 31    

43 ΚΗΙ - 8443 
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
CANTER ΟΧΗΜΑ 18    

      

ΣΥΝΟΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ  
   

    Δικαίωμα Προαίρεσης 2.000,00 € 1.580,00 € 

      
ΣΥΝΟΛΑ με Δικαίωμα Προαίρεσης    

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Σ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 

Κ.Α. 
70.05.6253.003 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 

Κ.Α. 
70.05.6252.001 

1 ΚΗΙ - 5353 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

FIAT IVECO ΟΧΗΜΑ 24    

2 ΚΗΙ - 5354 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA ΟΧΗΜΑ 17    

3 ΚΗΙ - 5367 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA ΟΧΗΜΑ 17    



 
 
 
 
  

4 ΚΗΙ - 5369 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA ΟΧΗΜΑ 17    

5 ΚΗΙ - 8382 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
BYTIOΦΟΡΟ 

MERCEDES ΟΧΗΜΑ 72    

6 ΚΗΙ - 8385 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA ΟΧΗΜΑ 17    

7 ΚΗΙ - 8387 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA ΟΧΗΜΑ 17    

8 ΚΗΙ - 8393 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA ΟΧΗΜΑ 17    

9 ΚΥΗ - 7355 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ/ΠΥΡ

ΟΣ 
MAZDA ΟΧΗΜΑ 17    

10 ΜΕ - 111204 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ

Ο 
ISUZU 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 
17    

11 ΜΕ - 111219 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ

Ο 
ISUZU 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 
17    

12 ΜΕ - 115017 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ

Ο 
MAGIRUS DEUTZ 

ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 
192    

13 ΜΕ - 124002 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ
Ο 

MULTICAR 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

17    

14 ΜΕ - 69490 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

85    

15 
Α.Π. 

JMZUN82120
W826521 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ
Ο 

MAZDA 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

17    

16 
Α.Π. 

JMZUN82120
W811420 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ
Ο 

MAZDA 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

17    

17 
Α.Π. 

JMZUN8D420
W199665 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ
Ο 

MAZDA 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

17    

18 
Α.Π. 

JN1BPUD22U
O152216 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ
Ο 

NISSAN 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

17    

    

ΣΥΝΟΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ  
   

    Δικαίωμα Προαίρεσης 0,00 € 0,00 € 

      

ΣΥΝΟΛΑ με Δικαίωμα Προαίρεσης 
   

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

A/A 
ΝΟ 

ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΥΠΟΣ  

ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 

Κ.Α. 
70.05.6255.001 

 

1 Τ.Κ. 1398 
Φουσκωτό 

Μηχανοκίνητο 
ATTACK Θεόδωρος 

Σπ. Κρητικός 
Ταχύπλοο 
Σκάφος 

Εξωλέμβια 
μηχανή 

  



 
 
 
 
  

Σκάφος MERCURY 
150 HP 

   

ΣΥΝΟΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ  

  

   
Δικαίωμα Προαίρεσης 0,00 €  

   

ΣΥΝΟΛΑ με Δικαίωμα Προαίρεσης 

  

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Σ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 
Κ.Α. 35.6253.003 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 
Κ.Α. 35.6252.003 

1 ΚΗΥ - 1942 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ

ΝΟ 
MERCEDES ΟΧΗΜΑ 36    

2 ΚΗΥ - 6880 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MAZDA ΟΧΗΜΑ 17    

3 ΚΗΥ - 6895 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MITSUBISHI ΟΧΗΜΑ 17    

4 ΜΕ - 111199 
ΤΡΑΚΤΕΡ 

ΚΛΑΔΟΘΡΑΥΣΤ
ΙΚΟ 

NEW HOLLAND 
ΜΗΧΑΝΗ

ΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

94    

 
5 

TBH - 293 ΔΙΚΥΚΛΟ Ι.Χ. SYM ΟΧΗΜΑ 2    

 
6 

TBH - 294 ΔΙΚΥΚΛΟ Ι.Χ. SYM ΟΧΗΜΑ 2    

 
7 

TBH - 295 ΔΙΚΥΚΛΟ Ι.Χ. SYM ΟΧΗΜΑ 2    

      

ΣΥΝΟΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ  
   

    Δικαίωμα Προαίρεσης 255,00 € 620,00 € 

    
ΣΥΝΟΛΑ με Δικαίωμα Προαίρεσης    

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

      

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΙΣΧΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 

Κ.Α. 10.6253.003 

1 ΕΤΗ - 866 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ΟΧΗΜΑ 3   

2 ΚΗΙ - 8412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. OPEL ΟΧΗΜΑ 10   

3 ΚΗΙ - 8434 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. PEUGEOT ΟΧΗΜΑ 8   

4 ΚΗΥ - 9018 
ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
PEUGEOT ΟΧΗΜΑ 13   

5 ΚΥΗ - 883 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA ΟΧΗΜΑ 2   

6 ΜΒΟ - 8105 ΔΙΚΥΚΛΟ SYM ORBIT ΟΧΗΜΑ 1   

      

ΣΥΝΟΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ  
  

    
Δικαίωμα Προαίρεσης 0,00 € 

    
ΣΥΝΟΛΑ με Δικαίωμα Προαίρεσης 

  

      

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΙΣΧΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ 

Κ.Α. 15.6253.003 

1 ΚΗΥ - 6858 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

Ι.Χ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

MITSUBISHI ΟΧΗΜΑ 17   



 
 
 
 
  

2 TBH - 291 
ΔΙΚΥΚΛΟ 

Ι.Χ. 
SYM ΟΧΗΜΑ 2   

3 TBH - 292 
ΔΙΚΥΚΛΟ 

Ι.Χ. 
SYM ΟΧΗΜΑ 2   

    

ΣΥΝΟΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚAMHNΟΥ   
  

    
Δικαίωμα Προαίρεσης 200,00 € 

    
ΣΥΝΟΛΑ με Δικαίωμα Προαίρεσης   

      

 

Ασφάλιση  οχημάτων, μηχανημάτων και πλωτών 
σκαφών  του  Δήμου  Κεντρικής Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων  Δωδεκάμηνης  Διάρκειας  

  

 
Δικαίωμα προαίρεσης   4.955,00 € 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος της προαίρεσης) 

  

      

      

  

 
ΚΕΡΚΥΡΑ………/ …….. / 2022 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 


