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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  –  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Αντικείμενο της παρούσας οικονομικής μελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου - Νέστορος  σε ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων,  για 

το διάστημα ενός έτους με ενδεικτικές ημερομηνίες  01/08/2015  – 01/08/2016. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται, ο Δήμος Πύλου - Νέστορος  να προβεί σε σύναψη 

συμβολαίων ασφάλισης των οχημάτων του, για το διάστημα ενός έτους με 

ενδεικτικές ημερομηνίες  01/08/2015  – 01/08/2016. 

Τα συμβόλαια για την ασφάλιση των οχημάτων (αυτοκίνητα, ) και μηχανημάτων 

(μηχανήματα έργου) θα πρέπει να περιλαμβάνουν ασφαλιστικές καλύψεις όπως : 

 α) αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα, υλικές ζημιές επί τρίτων 

ανά ατύχημα. 

β) Ειδικότερα όσον αφορά στα μηχανήματα έργων πέραν των ανωτέρω και αστική 

ευθύνη κατά την λειτουργία ως εργαλείο  μηχάνημα έργου  ελάχιστο ασφαλιζόμενο 

κεφάλαιο για σωματικές βλάβες  18.000,00 €, υλικές ζημιές 6.000,00 €. 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις για τα κάτωθι οχήματα θα ισχύσουν μετά την λήξη του 

συμβολαίου τους από την προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία. Ο υποψήφιος 

ανάδοχος οφείλει να συνυπολογίσει στην συνολική τιμή ποσοστό έκπτωσης λόγω της 

πληθώρας των οχημάτων. 

Για κάθε νέο όχημα του Δήμου Πύλου - Νέστορος  ο ανάδοχος οφείλει να το 

ασφαλίσει με τιμή ίση με την τιμή που έχει δώσει για ανάλογη περίπτωση.  

Στην μελέτη προβλέπεται το σύνολο των αναγκών του Δήμου  Πύλου - Νέστορος, για 

την ασφάλιση των οχημάτων του,  σύμφωνα με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος. 

 

Προβλεπόμενο  κόστος  28.000,00 € .   

Το κόστος ασφάλισης των οχημάτων,  χρηματοδοτείται   από το Δήμο Πύλου – 

Νέστορος.   

                                                           Ελέγχθηκε                           Θεωρήθηκε 

    Πύλος .…/.…/2015                 Πύλος .…/.…/2015              Πύλος .…/.…/2015 

 
       Ο Συντάξας                           Η  Αναπληρώτρια                           Ο Αναπληρωτής 

                                                Προϊσταμένη στο Τμήμα                   Προϊστάμενος στην  

                                           Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,        Διεύθυνση Οικονομικών 

                                      Προμηθειών, Διαχείρισης Οχημάτων            Υπηρεσιών 



                                           & Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
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