
              

                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  06  / 02  / 2017 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 2936 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στο site του Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  
Τηλ.: 2531352448 & 426 
Φαξ: 2531081659 
E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης ». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 06/2017 μελέτη (ΑΔΑΜ 17REQ005682953) της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

2. Την αριθ. 2280/31-01-2017 διακήρυξη για την Ανάδειξη αναδόχου για την Ασφάλιση Οχημάτων 

και Μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από την 

01/04/2017, εκτιμώμενης αξίας 28.000,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 

επιβαρύνσεων. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4364/2016 (άρθρο 146) (ΦΕΚ 16/05.02.2016 τεύχος Α'). 

5. Το από 06/02/2017 ερώτημα της ασφαλιστικής εταιρείας «INTERLIFE Ασφαλιστική» το οποίο 

διαβιβάστηκε με χρήση τηλεομοιοτυπίας, περί πληρωμής των ασφαλίστρων.  

 

Σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 

 Όπως αναγράφεται στο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016 «το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

παραδίδεται στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης μόνο μετά την καταβολή του 

οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, οπότε και αρχίζει η 

ασφαλιστική κάλυψη». 

Εκ παραδρομής αναγράφεται στους όρους της διακήρυξης (άρθρο 19 παρ. 8) πως η 

πληρωμή θα γίνεται ως εξής: «Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση 

των απαραίτητων παραστατικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016), 

συνεκτιμημένου και του χρόνου που απαιτείται για την θεώρηση του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ειδικότερο άρθρου του 

Ν. 4364/2016. 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος προμηθειών 
υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 
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