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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη    24 Μαρτίου 2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.178247(879) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.  
YΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. ∆/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς: 
Ταχ. Κώδικας : 60100  
Πληροφορίες : Χανδόλια Αναστασία  
Τηλέφωνο  : 2351 351 245  
Fax : 2351 351 241  
email : a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr 

 
 

  

Κάθε ενδιαφερόµενο  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020,  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000,00 € 

(CPV:66514110-0) 

 (οι ασφαλιστικές υπηρεσίες δεν υπάγονται σε καθεστώς Φ.Π.Α.). 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10). 

2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» και 

ιδίως τα άρθρα 233, 235, 328 του βιβλίου ΙΙ «Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών πρώην εξαιρουµένων 

τοµέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του π.δ.133/2010 «Οργανισµός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε µε τις 

αρίθµ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016) 

4. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” 

5. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016) 

6. Τις διατάξεις του ν.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη διοίκηση ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨ 

7. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”  

8. Τις διατάξεις του ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει µε το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

9. Την αρίθµ.57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης “Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 1781 Β’) 

10. Τις διατάξεις του ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης ∆ιαδικασιών Προµηθειών ∆ηµοσίου” 
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11. Τις διατάξεις του άρθρου  26 παρ. 2. του ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) “Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και 

Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας. 

12. Τις διατάξεις του ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100Α’) «Τροποποίηση του Π.∆. 237/1986 (ΦΕΚ 110Α΄) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε 

ο Ν.489/1976 (ΦΕΚ 331 Α’) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και 

άλλες διατάξεις. 

13. Τις διατάξεις του ν.3746/2009 «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 

2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας”, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Την αριθµ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 (ΦΕΚ 708/Υ.Ο.∆.∆./2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

“Ορισµός Αντιπεριφερειρχών και ανάθεση τοµέων ευθύνης στους Θεµατικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας” 

16. Την αριθµ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, 

17. Την αριθµ.οικ.602161(8148)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3745 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

18. Την αριθµ.οικ.759268(4394)/24-12-2019 (ΦΕΚ 4781 Β’) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη  Πιερίας περί παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε 

Προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

19. Το από 30-01-2020 έγγραφο του Τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων – Υποστήριξης  της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού -

Ανθρωπίνων Πόρων και το αριθµ.50566(155)/09-03-2020 έγγραφο του Τµήµατος Εργοταξίου της Υποδ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε. Πιερίας. 

20. Το αριθµ.οικ.147616(707)/05-03-2020 (Α∆ΑΜ:20REQ006385320) πρωτογενές αίτηµα του Τµήµατος Προµηθειών της 

Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας. 

21. Την αριθµ.οικ.178114(876)/24-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆ΑΜ:20REQ006473798) ποσού 10.000,00 € 

σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Φ. 721 & ΚΑΕ 0879.01 του οικονοµικού έτους 2020, µε 

αριθµό καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας: 1577 (Α∆Α:ΩΝΗΨ7ΛΛ-Ρ9Ε). 

22. Την επιτακτική ανάγκη της ασφάλισης των πάσης φύσεως οχηµάτων της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2020. 

 

 

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση, µετά από συλλογή και αξιολόγηση  οικονοµικών 

προσφορών, σε ασφαλιστική εταιρία υπηρεσιών ασφάλισης των οχηµάτων της Π.Ε. Πιερίας, µε κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00€    

(απαλλάσσονται από τον φόρο οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς µε αυτές εργασίες που 

παρέχονται από ασφαλειοµεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες, σύµφωνα µε την περ. ιθ' του άρθρου 22 του ν.2859/2000, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 721 & ΚΑΕ 0879.01 οικονοµικού έτους 2020. 

Τα υπό ασφάλιση οχήµατα περιγράφονται στους συνηµµένους ΠΙΝΑΚΕΣ Ι.Α, Ι.Β & ΙΙ -ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΔΑ: 6Ι537ΛΛ-7ΥΔ



 3
 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης για την ασφαλιστική κάλυψη των πάσης φύσεως 

οχηµάτων της Π.Ε Πιερίας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους ΠΙΝΑΚΕΣ Ι.Α, Ι.Β & ΙΙ- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 

Οι υπηρεσίες ασφάλισης όλων των οχηµάτων θα περιλαµβάνουν τις εκ του νόµου προβλεπόµενες υποχρεωτικές καλύψεις. 

Όσον αφορά τα επιβατικά οχήµατα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι θα συµπεριλαµβάνεται στην ασφάλιση τους οδική βοήθεια 

και θραύση κρυστάλλων. 

Τα µηχανήµατα έργου θα πρέπει να ασφαλιστούν και κατά τη λειτουργία τους ως µηχανήµατα έργου. 

Η διάρκεια ασφάλισης των οχηµάτων θα είναι ενός (1) έτους, αρχοµένου την 08-04-2020 (ηµεροµηνία έναρξης της 

ασφαλιστικής κάλυψης των οχηµάτων) και λήγοντος την 08-04-2021. 

Η ανάδοχος εταιρία δεσµεύεται να ασφαλίσει κάθε νέο όχηµα που θα αποκτά η Π.Ε. Πιερίας κατά την διάρκεια ισχύος 

της υπογραφείσας σύµβασης, καθώς και κάθε όχηµα που θα τεθεί εκ νέου σε κυκλοφορία µετά από άρση 

προσωρινής ακινησίας, µε τους ίδιους όρους και ύστερα από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά και αλλοδαπά), 

β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισµοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

 που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν   νόµιµα, σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 

19 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς 

ή την αίτηση συµµετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να 

περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής 

µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας. 

  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο οποίος πρέπει να είναι 

σφραγισµένος και να περιλαµβάνει τα κάτωθι: 

Α) Ξεχωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και στον οποίο θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

α) ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από 

τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Σε περίπτωση που υπάρχει εις βάρος υποψηφίου οικονοµικού φορέα αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

παραπάνω λόγους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αποκλείσει τον οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή του στην 

παρούσα διαδικασία. 

«Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.» 

β) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συµβιβασµού.( Άρθρο 73 

παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόµου. 

γ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι τη λήξη της προθεσµίας 

κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου). 

δ) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου)  

ε) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

στ) Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να αποδείξουν την 

ακρίβεια των δηλωθέντων στις περιπτώσεις β, γ και δ της ως άνω υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης  

Υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 

πρόσωπο, έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 

του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον 

οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης της εταιρίας, όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του υποψηφίου 

οικονοµικού φορέα. 

2) Βεβαίωση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης έκδοσης του τελευταίου µήνα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών, η οποία εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

3) Κάθε ενδιαφερόµενος που διαµεσολαβεί στην ασφάλιση (πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κ.τ.λ.) θα πρέπει, 

επιπλέον, να καταθέσει: 

α)Υπεύθυνη ∆ήλωση, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, για λογαριασµό ποίας ή ποίων 

ασφαλιστικών εταιριών διαµεσολαβεί, 

β) Αντίγραφο σύµβασης συνεργασίας µε αυτήν ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα των προσφορών.  

γ) Βεβαίωση λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασµό της οποίας διαµεσολαβεί, έκδοσης του τελευταίου 

µήνα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, η οποία εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να παρασταθούν  κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών 

προσφορών, η οποία θα διεξαχθεί δηµόσια, µόνο µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό  τους. 

 

Β) Ξεχωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά»  

Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα  των ΠΙΝΑΚΩΝ Ι.Α, Ι.Β & ΙΙ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το κόστος ασφάλισης (οι ασφαλιστικές υπηρεσίες δεν 

υπάγονται σε καθεστώς Φ.Π.Α.)  

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οχηµάτων (Πίνακας I.A, I.B & ΙΙ) και δεν 

υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς µέρους µόνο των ζητούµενων οχηµάτων. 

Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων . 

Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Το ποσό της οικονοµικής προσφοράς δεν επιδέχεται καµίας αλλαγής. 

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την 

παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του. 
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 

εποµένη της ηµέρας διενέργειας της παρούσας διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 

αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά µπορούν να υποβάλλουν όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση 

ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης, καθώς επίσης και 

διαµεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύµφωνα µε το Ν.1569/82, όπως ισχύει. 

 

 

4.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, από επίσηµη µετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 

α)Εφόσον πρόκειται για δηµόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των 

ακριβών αντιγράφων τους και 

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση 

ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 01/04/2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.µ 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την οικονοµική προσφορά, υποβάλλονται : 

α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Πιερίας, 28ης 

Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της ∆/νσης Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας. 

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται. 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της 

ΠΕ Πιερίας την   Τετάρτη,   01/04/2020 και ώρα 9.30 π.µ.  

 

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς: 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας  

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων /Τµήµα Προµηθειών 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 Κατερίνη 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Συµµετοχή στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών ασφάλισης των οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, για το έτος 

2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351246 – 245 - 338 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής  http://pieria.pkm.gov.gr. 

        

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 

                                                                                                      ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
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Ο/Η……………………………………………................καταθέτω την οικονοµική προσφορά µου αποδεχόµενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην 

αρίθµ..................(........)/.....-.....-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της ασφάλισης των οχηµάτων της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2020. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.Α ( ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ) - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΙΣΧΥΣ 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1η Α∆ΕΙΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1 ΚΥ 3112 CATERPILLAR 140G ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 180 1989 11-10-1994  

2 ME 80738 HBM - SHM   5 NT-1 
 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 181 2005 16-3-2005  

3 KY 3118 
HBM - NOBAS  SHM 

5 NB 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 179 1997 23-10-1997  

4 ME 80737 NISSAN ATLEON  ΟΧΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
Ο∆ΩΝ 143 2005 11-3-2005  

5 ME 90851 RENAULT 47BCA2  ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 215 2006 13-11-2006  

6 KY 3115 BENATI 3.21 B ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 156 1989 21-11-1996  

7 ΚΥ 3117 CASE 7.21 B ΦΟΡΤΩΤΗΣ 151 1997 23-10-1997  

8 ΜΕ 89028 
FOREDIL MACHINE 

(RAM) AMBIENTE CE  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 114 1998 14-3-2006   

9 ΚΥ3116 
KOMATSU-

HANOMAG D670E ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 180 1996 28-1-1997  

10 ΚΥ 3518 
MASSEY – 

FERGUSON MF50 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 60 1971 4-1-1979  

11 ΜΕ 76443 
FOREDIL MACHINE 

(RAM) AMBIENTE CE  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 113 1998 27-4-2004  
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Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΙΣΧΥΣ 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1η Α∆ΕΙΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

12 ΚΥ 3119 
FOREDIL MACHINE 

(RAM) AMBIENTE CE  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 114 1989 16-4-1999  

 

** Η ισχύς στα µηχανήµατα έργου είναι η πραγµατική.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.Β (ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ))  - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Σ  

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΙΣΧΥΣ* 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1η Α∆ΕΙΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1 ΚΗΥ 7006 
SCANIA 2103 

(124G) 
ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΜΕ 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ -/82  29-1-1998  

2 KY 8566 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ -/85  1-4-2003  

3 ΚΥ 2444 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ -/17  2-10-2000  

 

 

* Η ισχύς στα οχήµατα είναι η φορολογητέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι537ΛΛ-7ΥΔ



 

 9 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ) - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ 

ΑΥΤ/ΤΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΣ 1η Α∆ΕΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1 ΚΗΗ 7992 PEUGEOT 208 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1199 8 04/10/2018  

2 ΚΗΙ 8251 
SUZUKI 

VITARA 
TZIΠ 1590 11 16/1/2006  

3 KHI 4240 
SUZUKI 

VITARA 
TZIΠ 1590 11 5/1/2006  

4 KHY 7072 

 

MERCEDES 

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2874 20 27/9/2002  

5 KHH 5336 SUSUKI BALENO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1242 9 12/04/2017  

      ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 

 

Ηµεροµηνία: 

 

Σφραγίδα και υπογραφή  
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