
                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ  

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΑΠΟ 7/03/2017 ΕΩΣ 7/03/2018) 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    3.400,00 € 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:      ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 
 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται, η εκτέλεση της υπηρεσίας που συνίσταται 
στην ασφάλιση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στην Δημοτική Κοινότητα 
Κουφονησίων με περίοδο ασφάλισης από 7-03-2017 έως 7-03-2018. 
      Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει με ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ μετά από 
πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι στο σύνολο της εκτιμώμενης 
δαπάνης – ενδεικτικού προϋπολογισμού για την ασφάλιση του καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών στη Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων. 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Δ.Κ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 

 
Σκοπός της υπηρεσίας που συνίσταται στην ασφάλιση του καταφυγίου 

τουριστικών σκαφών, είναι η αστική ευθύνη έναντι κάθε τρίτου καθ’ όλη τη 
διάρκεια ασφάλισης. Στο εν λόγω ασφαλιστήριο ο φορέας διαχείρισης θα 
αναφέρεται ως συνασφαλιζόμενος με το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης). 

 
Ασφαλιστικά κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης κάλυψης ευθυνών : 

  
 
1.1 Για κάθε απαίτηση συνολικά 500.000,00 €. 



1.2 Συνολική ευθύνη των ασφαλιστών καθ’ όλη την περίοδο ασφάλισης 
500.000,00 €. 

1.3 Επέκταση για την ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης του Τουριστικού 
Λιμένα 500.000,00 € για κάθε απαίτηση. 

1.4 Επέκταση για ευθύνη λόγω ρυπάνσεως 500.000,00 € για κάθε απαίτηση. 
 

ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 
 

      Για κάθε ατύχημα ή συμβάν 2.750,00 € 
 

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
3.400,00 €. Η εν λόγω δαπάνη εξαιρείται καθεστώτος Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 70-6255 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017  
για τα ετήσια ασφάλιστρα καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δ.Κ. 
Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 

 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των 
οποίων θα γίνει η ασφάλιση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δημοτική 
Κοινότητα Κουφονησίων για την περίοδο από 07-03-2017 έως 07-03-2018. 
     Η εκτιμώμενη δαπάνη – προϋπολογισμός της υπηρεσίας ασφάλισης 
ανέρχεται στο ποσόν των 3.400,00 € και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οικονομικού έτους 2017 και 
συγκεκριμένα τις πιστώσεις υπό τον ΚΑ 70-6255 με τίτλο «Ασφάλιση 
τουριστικού καταφυγίου Δ.Κ. Κουφονησίων». 
 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο συμμετέχων – προσφέρων 
(μειοδότης) στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση υπηρεσίας της παραπάνω 
υπηρεσίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με ΑΠ’ 
ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση 
προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό επί της εκτιμώμενης δαπάνης – ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, για την ασφάλιση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, στο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

  

Α/Α Κ.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ  € 

1 70-6255 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 

3.400,00 

                                                                 ΣΥΝΟΛΟ 3.400,00  



 
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
Τα στοιχεία της απ’ ευθείας ανάθεσης αυτής στην οποία προσαρτώνται, 

είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 
 

1. Τεχνική έκθεση 

2. Εκτιμώμενη δαπάνη – Προϋπολογισμός 

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  

4. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
   Ο ανάδοχος μετά την έγγραφη ειδοποίηση από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου (Απόφαση Δημάρχου) για την εκτέλεσης της υπηρεσίας σε αυτόν, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου σε χρόνο όχι 
μεγαλύτερο των δέκα ημερών, προσκομίζοντας το προβλεπόμενο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο του καταφυγίου τουριστικών σκαφών της Δ.Κ. Κουφονησίων (με 
περίοδο ασφάλισης από 07-03-2017 έως 07-03-2018). 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 

   Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την έγκριση της παροχής 
της υπηρεσίας, την προσκόμιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με περίοδο 
ασφάλισης από την λήξη του υφιστάμενου ασφαλιστηρίου από 07-03-2017 έως 
07-03-2018 για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη Δ.Κ. Κουφονησίων. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το καταφύγιο τουριστικών 
σκαφών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα μελέτη, εκδίδοντας το 
προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 
   Οι πληρωμή της αξίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα γίνει με χρηματική 
εντολή του εργοδότη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την παραλαβή 
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
  

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
 

    Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη σε ολόκληρη την 
περίοδο ασφάλισης και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται για κανένα λόγο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως βάσει των ισχυόντων νόμων,  
φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα έναρξης της διαδικασίας του 
ασφαλιστηρίου. 
   
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

    Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Οικονομική Υπηρεσία). Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τα αναφερόμενα στη μελέτη και στη 
συγγραφή υποχρεώσεων, τότε μπορεί να προταθεί από το δήμο, η μερική ή 



τέλεια απόρριψη και να ζητηθεί από τον ανάδοχο η υλοποίηση των 
απαιτούμενων τροποποιήσεων, ώστε το προς παραλαβή ασφαλιστήριο, να 
ταυτίζεται με τις παραπάνω απαιτήσεις της υπηρεσίας. 
   Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις, εντός της 
οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δικαιούται να 
προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, 
κατά τον προσφορότερο τρόπο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  
 

      Η Υπηρεσία ασφάλισης τίθεται σε ισχύ από την παραλαβή του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στο καταφύγιο 
τουριστικών σκαφών από 07-03-2017 έως 07-03-2018. 
 
 
 
  
Νάξος  24/10/2016                                              Νάξος        24/10/2016   
                                                                   
  Η  Συντάξασσα                                                             Ο  Προϊστάμενος                           
                                                           
 
 
Γαβαλά Κωνσταντίνα                                                  Σταμάτης Βερύκοκκος             
                                                                             
 
 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

4.  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Για την ασφάλιση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δ. Κ. Κουφονησίων  
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με συνασφαλιζόμενο το Ελληνικό Δημόσιο 

(Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) 
(Περίοδος ασφάλισης από 7/03/2017 έως 7/03/2018) 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 

1) Για κάθε απαίτηση συνολικά……….…………………………………..…. …………..: 
500.000,00 € 

2) Συνολική ευθύνη των ασφαλιστών καθ’ όλη την ετήσια περίοδο ασφάλισης ..: 
500.000,00 € 

3) Επέκταση για την ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα 
             για κάθε απαίτηση ……………………..………………………………. : 500.000,00 € 

4) Επέκταση για ευθύνη λόγω ρυπάνσεως για κάθε απαίτηση …………………… : 
500.000,00 € 

 

ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
1) Για κάθε ατύχημα ή συμβάν  ..………………………………………………………… : 

2.750,00 € 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι υποβληθείσες προσφορές θεωρούνται τελικές και δεν υπάρχει 

δυνατότητα αντιπροσφοράς. 

Για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη Δ. Κ. Κουφονησίων την περίοδο ασφάλισης 
από 7/03/2017 έως 7/03/2018 η προσφορά  

τ…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

είναι ……………………………………………………………€…………………………………….. 

Ποσοστό έκπτωσης επί της εκτιμώμενης δαπάνης – προϋπολογισμού ………………… % 

    

                  Νάξος   24 / 10  /  2016                  Νάξος   24 / 10  /  2016   

  Η  Συντάξασσα                                                             Ο  Προϊστάμενος                           
                                                           
 
 
Γαβαλά Κωνσταντίνα                                                  Σταμάτης Βερύκοκκος             
                                                                             
 

 

                                                                            Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
                                                                           ……/……/201……. 
 

                                                          (Σφραγίδα – Υπογραφή) 


