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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΠΟΛΕΔΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  1 / 2017 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ   

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  16.000,00 € 
 

CPV: 66514110-0 
    

 

 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. - ΠΟΛΕΔΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/ 2017 

 

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

& ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

   Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Ηράκλειας Νομού Σερρών , πρόκειται να ασφαλίσει για το χρονικό 

διάστημα ενός έτους που θα ξεκινήσει από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης , τα αυτοκίνητα, 

τα μηχανήματα & λοιπά οχήματα που ανήκουν στη δύναμή του έναντι : 

  

 1.  Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά άτομο 1.000.000,00 € 

 2.  Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα 1.000.000,00 € 

 3.  Θραύσης κρυστάλλων – υαλοπινάκων. 

 4.  Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος . 

 5.  Προσωπικού τροχαίου ατυχήματος του οδηγού οχήματος . 

 6.  Φροντίδας ατυχήματος . 

 7. Τα επιβατικά αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΙ 9519 και ΚΗΗ 4533 εκτός των παραπάνω 

καλύψεων θα έχουν μικτή ασφάλιση – κάλυψη για ζημιές από 300 ευρώ και μέχρι την αξία του 

αυτοκινήτου            ( 10.000 € ) . 

8. Σε όλα τα επιβατικά οχήματα ( ΚΗΥ 9073 , ΚΗΥ 9075  , ΚΗΥ 9082 , ΚΗΙ 9519 , ΚΗΗ 4533 ) θα 

παρέχεται και πλήρης οδική βοήθεια από οποιαδήποτε  γεγονός ( βλάβη , ατύχημα , κτλ ) . 

9. Τα οχήματα που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες με χαρακτηριστικό πινακίδας 

κυκλοφορίας ΜΕ (Μηχάνημα Έργου) καθώς και όλα τα φορτηγά , απορριμματοφόρα , θα 

ασφαλιστούν πέραν της υποχρεωτικής κάλυψης και  για αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την 

λειτουργία τους ως εργαλείο . 

 

      Στην περίπτωση που νέα οχήματα ή μηχανήματα περιέλθουν στη κατοχή του Δήμου Ηράκλειας , 

πριν από την λήξη της Σύμβασης που θα προκύψει από την μελέτη αυτή , αυτά θα ασφαλιστούν στην 

ίδια εταιρεία . 

     Αντίστοιχα , όσα Δημοτικά οχήματα ή μηχανήματα διαγραφούν ή ακινητοποιηθούν , μετά από 

ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς την Ασφαλιστική Εταιρεία , θα σταματήσει και η ασφάλισή τους .   

     Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηράκλειας  που θα ασφαλιστούν επισυνάπτονται ( για τα 

υπάρχοντα ) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της μελέτης στους πίνακες που ακολουθούν 

παρακάτω . 

     Τα οχήματα  – μηχανήματα του Δήμου Ηράκλειας  θα τιμολογηθούν για την ετήσια ασφάλιση τους 

με τα υφιστάμενα bonus –  malus . 

     Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα καταθέσουν προσφορά για τον μειοδοτικό διαγωνισμό θα πρέπει 

απαραίτητα να καταθέσουν περιγραφή πακέτου κάλυψης για κάθε όχημα . 

     Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των  16.000,00  

ευρώ . 
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Κ.Α. 10.6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Α/Α ΑΡΙΘΜ.ΟΣ   

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 
ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ              

BONUS– 

MALUS 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1. ΚΗΥ 9073 HYUNDAI 11 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 30/09/2002 

2. KHY 9075 HYUNDAI 11 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 04/10/2002 

3. ΚΗΥ 9082 HYUNDAI 11 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 07/01/2003 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.ΟΣ   

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 
ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ              

BONUS– 

MALUS 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

    1. ΚΗΙ  9519 PEUGEOT 14 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 25/06/2007 

2. ΚΗΗ 4533 SKODA 10 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 20/06/2011 

 

 

4X4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ 

Α/Α ΑΡΙΘΜ.ΟΣ   

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 
ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ              

BONUS– 

MALUS 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1. ΚΗΥ 9094 TOYOTA 17 ΦΟΡΤΗΓΟ 1 21/08/2013 

2. ΚΗΗ 4514 FORD 17 ΦΟΡΤΗΓΟ 2 22/01/2010 

3. ΚΗΥ 5216 MAZDA 17 ΦΟΡΤΗΓΟ (4Χ4) 1 16/02/1999 

 

 

 

K.A. 20.6252  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜ.ΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 
ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ              

BONUS– 

MALUS 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1.  ΜΕ 74405 DAIMLER 
BENZ 

90 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 2 03/10/2003 

2.  ΜΕ 45759 IVECO 50 ΣΑΡΩΘΡΟ 2 07/07/2009 

3.  ΜΕ 92779 MERCEDES 

BENZ 
67 ΣΑΡΩΘΡΟ 2 07/03/2009 
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K.A. 20.6255  ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.ΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 

ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ              

BONUS– 

MALUS 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1. ΚΗΙ 9543 NISSAN 40 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2 03/11/2008 

2. ΚΗΗ 4511 MERCEDES 38 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2 24/11/2009 

3. ΚΗΗ 4512 IVECO 35 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2 24/11/2009 

4. KHH 4567 IVECO 47 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  05/02/2016 

5. ΚΗΥ 9056 MERCEDES 38 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 1 27/02/2002 

6. ΚΗΥ 5156 MERCEDES 88 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2 09/06/1995 

7. ΚΗΙ 5704 MERCEDES 66 ΦΟΡΤΗΓΟ 2 30/12/2003 

8. ΚΗΥ 9092 MERCEDES 26 ΦΟΡΤΗΓΟ 1 01/08/2003 

9. ΚΗΗ 4537 MERCEDES 34 ΦΟΡΤΗΓΟ 1 03/09/1970 

10. ΚΗΥ 3066 MERCEDES 66 ΦΟΡΤΗΓΟ 1 23/03/1993 

11. ΚΗΥ 5271 IVECO 57 ΦΟΡΤΗΓΟ 1 14/03/2000 

       12. ΚΗΥ 5157 MERCEDES 8.8 ΦΟΡΤΗΓΟ 2 13/07/1995 

 

 

 

30.6252 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜ.ΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 

ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ              

BONUS– 

MALUS 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1. ΜΕ 45795 KOMATSU 97 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
2      17/10/2000 

2. ΜΕ 60614 JCB 93 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
2 01/06//2001 

3. ΜΕ 59905 JCB 94 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
2 11/05/2000 

4.        ΜΕ 115814 VENIERI 50 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
2 05/05/2010 

5.  ΜΕ 74429 MULLER 175 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 2 23/08/2004 

6.  ME 45768 KOMATSU 140 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 
(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 

2 03/11/1999 

7.  ΜΕ 82218 MITSUBISHI 141 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 

2 07/03/2005 

8.        ΜΕ 108839 XUZHZHOU 208 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 

2 21/04/2009 

 

 

 



 

 5 

K.A. 35.6252 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜ.ΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 

ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ              

BONUS– 

MALUS 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1. ΑΜ 67556 KUBOTA 55 ΜΕ/Γ.ΕΛΚ.ΡΥΜ4 

(ΤΡΑΚΤΕΡ) 
2 2008 

2. ΑΜ 64763 DEUTZ 

FAHR 
35 ΜΕ/Γ.ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ 
1 2000 

3. KHY 5256 MERCEDES 68 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

ΥΔΑΤΟΣ 
2 05/07/1999 

4. ΚΗΗ  4562 FORD 17 ΦΟΡΤΗΓΟ 1 26/05/2008 

 

                                                                                                       
                                                                                                                                              Ηράκλεια    01- 03 - 2017 
                      

              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     

                                                                                  ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

 

 

        ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                  ΚΟΛΤΣΑΚΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ                    ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. - ΠΟΛΕΔΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  1/ 2017 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

                               

ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ * 15.000,00 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ **   1.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 16.000,00 

 

Δηλαδή συνολικά ,  δέκα οκτώ χιλιάδες και διακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

*Ενδεικτικά ετήσια ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων , υπολογισμένα  

στα υφιστάμενα bonus – malus για τις ως άνω ασφαλιστικές καλύψεις . 

                                                                                                                                                                              

** Περιλαμβάνουν πιθανή ένταξη στο στόλο του Δήμου νέων οχημάτων από τρέχουσες προμήθειες .  

 

                                                                                                                  Ηράκλεια   01/03/2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  :   1 / 2017 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη όλων των οχημάτων και μηχανημάτων που 

διαθέτει ο Δήμος Ηράκλειας για διάρκεια ασφάλισης ενός έτους που θα ξεκινήσει από την ημερομηνία  

υπογραφής της σύμβασης .  

 

Άρθρο 2  

Διατάξεις 

  

 Η εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσίας) διέπεται από τις διατάξεις : 

α. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) . 

β. Του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

δ. Των άρθρων 55 § 1 στ του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) και 3 § 1β του Ν. 1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) . 

ε. Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) . 

  

Άρθρο 3 

Συμβατικά στοιχεία  
   

  Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα : 

1. Η τεχνική περιγραφή . 

2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας . 

3. Η παρούσα γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων .  

 

 

Άρθρο 4 

Εκχώρηση της σύμβασης 

 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο, 

χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον 

οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης . 

Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρων » υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον 

υποκατέστησε .  

Κατά εξαίρεση , μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να απαλλάξει της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από 

αίτηση του , εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα 

ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις . 
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Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του τρίτου προς τον 

οποίο γίνεται η εκχώρηση . 

Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο , ο οποίος αναλαμβάνει και 

όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση , υποχρεούμενος να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις .  

 

 

Άρθρο 5 

Έκπτωση του αναδόχου  
 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από τις 

διατάξεις του Π.Δ. 28/80 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας , 

καλείται με ειδική πρόσκληση του δημάρχου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις 

εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία , όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών . 

Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον  ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, 

η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών . 

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές 

υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας . 

Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μέχρι την 

έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της σύμβασης . 

Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση , κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ , ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας . 

Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει κατά της απόφασης αίτηση θεραπείας στον Γ.Γ. της Περιφέρειας  

(άρθρο 150 του Ν. 3463/06) μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοσή της . 

Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση 

δημοτικών και κοινοτικών εργασιών, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση του 

συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους . 

 

 

Άρθρο 6 

Διακοπή της εργασίας  
 

Εάν μετά την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας διακοπεί αυτή περισσότερο από τρεις μήνες με 

υπαιτιότητα ή εντολή του δήμου , ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη λύση της σύμβασης υποβάλλοντας 

μέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας σχετική δήλωση στο Δήμο . Ο προϊστάμενος της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στην εξακρίβωση του περιεχομένου της δήλωσης , μέσα σε δέκα 

ημέρες από την υποβολή της , και να τη διαβιβάσει στη δημοτική αρχή με τις τυχόν παρατηρήσεις του . 

Η απόφαση του Δ.Σ. για τη διάλυση της σύμβασης λαμβάνεται υποχρεωτικά μέσα σε 15 ημέρες από 

την πρωτοκόλληση του εγγράφου της επιβλέπουσας υπηρεσίας .  Εάν η εργασία ματαιωθεί ύστερα από 

απόφαση του συμβουλίου , η σύμβαση θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη από την κοινοποίηση της 

απόφασης στον ανάδοχο. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συμβατική αξία της εκτελεσθείσας εργασίας 

καθώς και αποζημίωση ανάλογη με το όφελος που κατά τεκμήριο θα είχε ο ανάδοχος από το υπόλοιπο 

της σύμβασης .  Η αποζημίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μπορεί να 

υπερβεί το 7% του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης, ελαττωμένου κατά το 1/3 

αυτού .  

 

 

Άρθρο 7  

Πτώχευση ή θάνατος του αναδόχου  
 

1) Αν αποβιώσει ο ανάδοχος μετά την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας, η σύμβαση λύνεται 

αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε αποθετική ζημία . 
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Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από το θάνατο του αναδόχου , οι κληρονόμοι του 

δικαιούνται να διορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη αντίκλητο πληρεξούσιο, για να παραστεί εκ 

μέρους τους στη διαδικασία της εκκαθάρισης της σύμβασης . Είναι δυνατό όμως να ανατεθεί στους 

κληρονόμους η συνέχιση και η αποπεράτωση της εργασίας , ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην 

επιβλέπουσα υπηρεσία ο αντίκλητος των κληρονόμων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών 

από το θάνατο του αναδόχου . 

Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ, εφόσον οι κληρονόμοι αναλάβουν με συμβολαιογραφική 

δήλωση όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου . 

Εάν λυθεί η σύμβαση λόγω θανάτου του αναδόχου , πριν ή μετά την υπογραφή της σύμβασης αλλά 

πριν από την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας , αποδίδονται στους νομίμους κληρονόμους του η 

κατατεθείσα εγγύηση και τα έξοδα της δημοπρασίας που είχε καταβάλει ο αποθανών . 

Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν διορίσουν εμπρόθεσμα αντίκλητο ούτε υποβάλουν αίτηση για τη 

συνέχιση της εργασίας , διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. η αυτοδίκαια λύση της σύμβασης , μετά 

την κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόμους ή στον αντίκλητο του αποβιώσαντος , ακολουθεί η 

διαδικασία εκκαθάρισης της σύμβασης . Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια 

χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε ζημία . 

Εάν ο ανάδοχος της προμήθειας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο 

κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία έναντι του Δήμου θεωρείται λυμένη και η συμβατική σχέση 

συνεχίζεται υποχρεωτικά με το δεύτερο κοινοπρακτούντα , ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα συμβατικά 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανούντος .  Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο 

, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν έναντι του Δήμου όλα τα 

συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανούντος .  Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους 

κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία λύνεται και η σύμβαση συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο 

μέλος , που αναλαμβάνει έναντι του Δήμου όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

πτωχεύσαντος .  Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο , η κοινοπραξία έναντι του 

δήμου συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων . Αν όμως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι 

κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκωσα εκτέλεση της σύμβασης , ο δήμος μπορεί 

κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυμένη τη σύμβαση . 

 

 

                                                                                                           

                                                                                        Ηράκλεια  01  - 03 - 2017 
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