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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΗ 24261/19-05-2017 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  για τθν «ΑΦΑΛΙΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ» με τθ διαδικαςία του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. 
 
Σχετικά με τθν υπ’ αρικμ. 24261/19-05-2017 Διακιρυξθ και ςε απάντθςθ ςυμπλθρωματικών 
πλθροφοριών –διευκρινιςεων που ηθτικθκαν με αιτιματα που υποβλικθκαν προσ το Διμο Τρικκαίων, 
ςασ διευκρινίηουμε τα εξισ: 
 
 
ΕΡΩΣΗΗ  : 

Σε ςχζςθ με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 24261/19-5-2017 διακιρυξθ διαγωνιςμοφ του Διμου Τρικκαίων για τθν 
αςφάλιςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων του Διμου Τρικκαίων, ςτο άρκρο 5 (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ) παρ. 5.1.1 (ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ) αναφζρετε ότι θ πλθρωμι του αναδόχου κα 
πραγματοποιθκεί ωσ εξισ : 

«H πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται μετά από τθν προςκόμιςθ του αςφαλιςτθρίου 
ςυμβολαίου για κάκε αςφαλιηόμενο όχθμα με τθν ζκδοςθ του αντιςτοίχου χρθματικοφ εντάλματοσ, ςτο 
οποίο κα περιζχονται όλα τα απαιτοφμενα για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικά και εντόσ διαςτιματοσ εξιντα 
(60) θμερών, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Ζ5 τθσ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προςαρμογι 
τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των 
κακυςτεριςεων πλθρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ).  

Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικών και 
δικαιολογθτικών που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, κακώσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι». 

 Ωςτόςο, δυνάμει τθσ ιςχφουςασ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και ςυγκεκριμζνα τθν παρ. 1 του άρκρου 146 
του Ν. 4364/2016 : το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο παραδίδεται ςτον αςφαλιςμζνο ι τον λιπτθ τθσ 
αςφάλιςθσ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ τθν καταβολι του οφειλόμενου αςφαλίςτρου ι τθσ πρώτθσ δόςθσ τθσ 
τμθματικισ καταβολισ, οπότε και αρχίηει θ αςφαλιςτικι κάλυψθ. 

 Κατόπιν τοφτου ςασ παρακαλώ όπωσ μασ ενθμερώςετε για τον τρόπο πλθρωμισ που κα ακολουκθκεί και 
αν κρίνετε ότι θ πλθρωμι πρζπει να γίνει με βάςει το γενικότερο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016, αντί του 
ειδικότερου άρκρου 146 του Ν. 4364/2016. 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ:  
Ο τρόποσ πλθρωμισ όπωσ και ςε παλιότερεσ ςχετικζσ ςυμβάςεισ αςφαλειών γίνεται αμζςωσ με τθν 
κατάκεςθ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων.  



 
 

Επιπλζον, ςχετικά με τισ Τπεφκυνεσ Δθλώςεισ διευκρινίηουμε ότι: 
 

Οι ηθτοφμενεσ ςτθν παροφςα διακιρυξθ υπεφκυνεσ δθλώςεισ, μποροφν να φζρουν θμερομθνία εντόσ των 
τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακών θμερών προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των 
προςφορών.  

Στισ υπεφκυνεσ δθλώςεισ δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι 
αρχι ι τα ΚΕΠ, κατ’ αναλογικι εφαρμογι του άρκρου 3 του Ν. 4250/2014.  

Διευκρινίηεται ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλώςεισ υπογράφονται από τουσ 
διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτώςεισ Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε. και από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςτισ περιπτώςεισ 
Α.Ε. 

 
 
 

                                              Η Προϊςταμζνθ  
                                                    Σμιματοσ Προμθκειών          

 
                                                     
                                                                    Ευκυμίου Παναγιώτα 


