
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν υποβληθεί δύο εμπρόθεσμα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων καθώς και ένα
εκπρόθεσμο, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί, σύμφωνα και με το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης.

1ο ερώτημα:

“Παρακαλώ  πολύ  όπως  μας  διευκρινίσετε  τι  καλύψεις  επιθυμείτε  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  καθώς
αναφέρεται στο:

ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙ – Αξιολόγηση προσφορών

Οι  Προσφορές  για  την  ασφάλιση  των  οχημάτων  θα  αφορούν  τις  εξής  καλύψεις:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

1.  Όλα  τα  οχήματα  (μοτοποδήλατα,  μοτοσικλέτες,  αυτοκίνητα,  φορτηγά  μικρά  ή  μεγάλα,  με  ή  χωρίς
γερανό, λεωφορεία, απορριμματοφόρα ανοικτού και κλειστού τύπου με ή χωρίς γερανό, ειδικά οχήματα
κλπ) και μηχανήματα έργου θα ασφαλιστούν με τις υποχρεωτικές καλύψεις, θραύση κρυστάλλων, οδική
βοήθεια των ανοιχτών μικρών φορτηγών & επιβατηγών και για τα κατώτατα όρια ασφάλισης, δηλαδή για
αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και υλικές ζημιές έναντι τρίτων, για ποσό 1.220.000€
για κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις.

2. Επιπλέον κάλυψη για την αστική ευθύνη των Μηχανημάτων Έργου, των υπερκατασκευών, των γερανών
και των καλαθοφόρων για τη λειτουργία τους ως εργαλείο με καλύψεις για σωματικές βλάβες τρίτων
50.000 € τουλάχιστον και για υλικές ζημιές 30.000 € τουλάχιστον.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Επιθυμητό  είναι  στις  παραπάνω  υποχρεωτικές  καλύψεις  να  παρέχονται  για  όλα  τα  οχήματα
(μοτοποδήλατα,  μοτοσυκλέτες,  αυτοκίνητα,  φορτηγά μικρά ή μεγάλα,  με  ή χωρίς  γερανό,  λεωφορεία,
απορριμματοφόρα ανοικτού και κλειστού τύπου με ή χωρίς γερανό, ειδικά οχήματα κ.λπ.) και μηχανήματα
έργου τα εξής:

(α) η επιπλέον κάλυψη οδικής βοήθειας,

(β) ή/και η κάλυψη με προστασία του BONUS – MALUS,

(γ) ή/και η κάλυψη για ολική και μερική θραύση κρυστάλλων.

Οι παραπάνω προαιρετικές καλύψεις είναι στη διακριτική ευχέρεια του προσφέροντα αν θα παρέχονται
δωρεάν ή με κάποια επιβάρυνση.

Επιθυμείτε σε όλα τα οχήματα σαν υποχρεωτικές καλύψεις:

• αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και υλικές ζημιές έναντι τρίτων, για ποσό 
1.220.000€ για κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις και 

• θραύση κρυστάλλων (πλην ΜΟΤΟ) και 
• οδική βοήθεια των ανοιχτών μικρών φορτηγών (δηλαδή με μικτό βάρος έως 3,5 τόνων και 

μεταξόνιο έως 3,2 μέτρα) & επιβατηγών και 
• για όλα τα ΜΕ καθώς και για τα οχήματα με γερανό για τη λειτουργία τους ως εργαλείο με 

καλύψεις για σωματικές βλάβες τρίτων 50.000 € τουλάχιστον και για υλικές ζημιές 30.000 € 



τουλάχιστον 

Σαν προαιρετικές καλύψεις τι επιθυμείτε;

Καθώς αναφέρεται ξανά η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων καθώς και Οδική βοήθεια σε όλα τα οχήματα
σε αυτό το σημείο και όχι μόνο στα ανοιχτά μικρά φορτηγά και επιβατηγά.

Θέλετε Οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων σε όλα τα οχήματα; Και σχετικά με την κάλυψη της θραύσης 
κρυστάλλων τι ισχύει;”

Απάντηση στο 1ο ερώτημα:

“ΣΧΕΤΙΚΑ ME TO  ΕΡΩΤΗΜΑ της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

α) Η υποχρεωτική κάλυψη για θραύση κρυστάλλων, αφορά όλα τα οχήματα (μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες,
αυτοκίνητα, φορτηγά μικρά ή μεγάλα, με ή χωρίς γερανό, λεωφορεία, απορριμματοφόρα ανοικτού και
κλειστού τύπου με ή χωρίς γερανό, ειδικά οχήματα κλπ) και τα μηχανήματα έργου.

β)  Η  προαιρετική  επιπλέον  κάλυψη  για  την  οδική  βοήθεια  αφορά  όλα  τα  βαρέα  οχήματα  δηλ.
απορριμματοφόρα, λεωφορεία, φορτηγά μικρά και μεγάλα καθώς και μηχανήματα έργου.

Ιωάννης Επ. Πολυζωγόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc
Δ/ντης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Δ.Α.Α.Κ.”

2ο ερώτημα:

“Κυρίες/Κύριοι, 
σε σχέση με την υπ’ αρ. πρωτ. 10839/19-6-2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Α.Μ. 72/2020) με
αντικείμενο την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για ένα έτος και ειδικότερα σε
σχέση  με  το  άρθρο  5  αυτής  (Τρόπος  Πληρωμής),  θα  θέλαμε  να  σας  αναφέρουμε  ότι  δυνάμει  της
ισχύουσας ειδικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δυνάμει του άρθρου 146  παρ. 1 του
Ν.  4364/2016:  Το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  παραδίδεται  στον  ασφαλισμένο  ή  τον  λήπτη  της
ασφάλισης  ΜΟΝΟ  ΜΕΤΑ  την  καταβολή  του  οφειλόμενου  ασφαλίστρου  ή  της  πρώτης  δόσης  της
τμηματικής καταβολής, οπότε και αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη.

Κατόπιν τούτου, σας παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο τρόπος πληρωμής που θα ακολουθηθεί
θα γίνει με βάση το ειδικότερο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016 όπως ισχύει. 

Σε κάθε δε περίπτωση, όπως μας αναφέρετε την ακριβή προθεσμία εντός της οποίας θα προβείτε σε
πλήρη  και  ολοσχερή  εξόφληση  των  ασφαλιστηρίων  συμβολαίων  σε  περίπτωση  κατακύρωσης  του
διαγωνισμού στην εταιρία μας.”

Απάντηση στο 2ο ερώτημα:

Αναφορικά με το ερώτημα της εταιρείας INTERLIFE διευκρινίζεται ότι η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει 
άπαξ, με εξόφληση του 100% της Συμβατικής αξίας, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 146 παρ. 1 του Ν. 
4364/2016. Σε κάθε δε περίπτωση, η εξόφληση θα γίνει ΜΕΤΑ την υπογραφή της Σύμβασης με τον τελικό 
πάροχο και ΠΡΙΝ την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ

πολιτικός μηχανικός


