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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

21-02-2023 

(Ως προς την προσθήκη στον Πίνακα ΙΙ του με αριθμό 

κυκλοφορίας ΚΤΥ 1587 υπηρεσιακού οχήματος) 

 

 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη  20 Φεβρουαρίου 2023 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:126375(655) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.  

YΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
 Ταχ. Κώδικας : 60132  

Πληροφορίες : Αναστασία Χανδόλια  
Τηλέφωνο  : 2351 351 245  
Email : a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr  

 

   

         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000,00 € 

(CPV:66514110-0) 

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

 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10). 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών», 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 Διοίκησης 

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 N.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨ 
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7. Τις διατάξεις του Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις”  

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

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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.76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β΄/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου” 

11. Την αριθμ.οικ.72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458 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”, 

12. Την αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας “Ορισμός Αντιπεριφερειρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 

13. Την αρίθμ.οικ.117211(2140)/15-02-2022 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και 

Προγραμματισμού, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 

πράξεων του Τομέα Οικονομικών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 

Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 742/τ.Β ́/18-02-2022 και ΑΔΑ: 

63ΧΨ7ΛΛ-ΘΨ1) 

14. Η αριθμ.83/2022 (17η/14-11-2022) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. «Έγκριση 

προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023» 

(ΑΔΑ:ΩΝΦΛ7ΛΛ-Μ2Λ) 

15. Τις διατάξεις του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ110 Α’) περί “Κωδικοποίησης των διατάξεων του Νομ.489/76 (ΦΕΚ Α 

331/76) “περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”, όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ν.1569/85 (ΦΕΚ Α/183/85)και τα Π.Δ.1019/81 (ΦΕΚ 

Α/253/81)και 118/85) ΦΕΚ Α 35/85)” 

16. Τις διατάξεις του ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100Α’) «Τροποποίηση του Π.Δ. 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. 

17. 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». 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Το αρίθμ.οικ.55947(414)/24-01-2023 έγγραφο του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων -Υποστήριξης της 

Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας. 

20. Το αριθμ.57320(423)/30-01-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ012046201) πρωτογενές αίτημα του Τμήματος 

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

21. Την αριθμ.οικ.90643(537)/06-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:23REQ012084974), 

ποσού 4.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 721 & ΚΑΕ 0879.01, 
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του οικονομικού έτους 2023, με αριθμό καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

Υπηρεσίας: 1503 (ΑΔΑ:94ΠΣ7ΛΛ-ΓΩΠ) 

22. Το από 15-02-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα (διευκρινιστικό) του προϊσταμένου του Τμήματος Εργοταξίου της 

Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας. 

 

Ανακοινώνει 

 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’) 

και στην υπογραφή σύμβασης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών,  για την παροχή 

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

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.  

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

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

φύσεως οχημάτων της Π.Ε Πιερίας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ/ΟΧΗΜΑΤΑ  

ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ)  

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ 

Ημερομηνία 

πρώτης 

κυκλοφορίας 

1 
ΚΥ 3112 CATERPILLAR 

140G 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (GRADER) 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

180 HP 11/10/1994 

2 
KY 3118 HBM - SHM   5 N/B ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (GRADER) 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

179 HP 23/10/1997 

3 
ME 80738 HBM - SHM   5 NT-1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (GRADER) 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

181 HP 16/03/2005 

4 
ME 80737 NISSAN ATLEON ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

143 HP 11/03/2005 

5 
KHH 5306 BMC – ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 3 

ΑΞΟΝΩΝ 6Χ4 
53 HP 01/10/2010 

6 ΚΗΥ 7006 SCANIA 124 G 
ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

82 HP 29/01/1998 

7 ΚΗΗ 5312 
MERCEDES - 

UNIMOG U 2100 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΜΕ 

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,5 m3 

36 HP 16/11/1995 

8 ME 90851 RENAULT 220 CDi 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΜΕ 

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3m3 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

215 HP 13/11/2006 

9 KY 3115 BENATI 3.21 B ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 156 HP 21/11/1996 
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ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

10 ΚΥ 3117 CASE 7.21 B 
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

151 HP 23/10/1997 

11 ΜΕ 76443 RAM AMBIENTE 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

113 HP 27/04/2004 

12 ΚΥ 3114 
CATERPILLAR D-

7H 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

200 HP 15/12/1995 

13 ΚΥ 3116 ΗΑΝΟΜΑG D 670 E 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

180 HP 28/01/1997 

14 KY 8566 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 85 HP 01/04/2003 

15 ΚΥ 3518 MF50 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ / ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

60 HP 04/01/1979 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ/ΙΠΠΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1η ΑΔΕΙΑ 

1 ΚΗΗ7992 PEUGEOT   208 1199/8 ΕΠΙΒΑΤΙΚΌ 2018 4-10-2018 

2 KHI 8251 SUZUKI VITARA 1590/11 ΤΖΙΠ 2006 16-1-2006 

3 KHI 4240 SUZUKI VITARA 1590/11 ΤΖΙΠ 2006 5-1-2006 

4 ΚΗΥ 7072 MERSENTES 2874/20 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2002 27-9-2002 

5 KHH 5336 SUZUKI 
BALENO 

1242/9 ΕΠΙΒΑΤΙΚΌ 2017 12-4-2017 

6 ΚΤΥ 1587 ΤΟΥΟΤΑ 
HILUX 4X4 DC 

2393/17 ΦΟΡΤΗΓΟ  2022 20-2-2023 

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

υποχρεωτικές καλύψεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ110 Α’) περί “Κωδικοποίησης των 

διατάξεων του Νομ.489/76 (ΦΕΚ Α 331/76) “περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων 

αστικής ευθύνης”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον ν. 1569/85 (ΦΕΚ Α/183/85) και τα π.δ. 

1019/81 (ΦΕΚ Α/253/81) και 118/85 (ΦΕΚ Α/35/85)” , όπως ισχύει. 

Επιπλέον των εκ του νόμου υποχρεωτικών καλύψεων, στις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλισης θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται επιπροσθέτως οι παρακάτω ασφαλιστικοί κίνδυνοι: 

1) για όλα τα προς ασφάλιση οχήματα της παρούσας διαδικασίας (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι & ΙΙ) 

α) φροντίδα ατυχήματος 

β) προστασία Bonus Malus 

γ) κάλυψη υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα 

δ) προσωπικό ατύχημα οδηγού  
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2) για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ)  

α) οδική βοήθεια  

β)θραύση κρυστάλλων 

3) για τα μηχανήματα έργου (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) η ασφαλιστική κάλυψη και κατά τη λειτουργία τους ως εργαλεία. 

 

 

Η ανάδοχος εταιρία δεσμεύεται να ασφαλίσει κάθε νέο όχημα, που ενδεχομένως θα αποκτήσει 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. 

 

Συνολική  Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 4.000,00€    

(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 2023. 

 

2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα 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: 

 

1) Ξεχωριστό υποφάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και στον οποίο θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
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α) Δεν 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. 

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 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 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 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 Δ.Σ. σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα. 

2) Βεβαίωση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την 

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

3) Βεβαίωση ότι συμμετέχει στη Συμφωνία Άμεσου Διακανονισμού Ζημιών ανά τροχαίο ατύχημα. 

4) Κάθε ενδιαφερόμενος που διαμεσολαβεί στην ασφάλιση (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων 

κ.τ.λ.) θα πρέπει, επιπλέον, να καταθέσει: 

α)Υπεύθυνη Δήλωση, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει για 

λογαριασμό ποιας ασφαλιστικής εταιρίας διαμεσολαβεί, 
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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 τριμήνου, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, η οποία εκδίδεται από 

την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

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

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι & ΙΙ), όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το κόστος ασφάλισης των 

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

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οχημάτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι & ΙΙ) και 

δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των ζητούμενων υπηρεσιών ασφάλισης. 

Η προσφερόμενη συνολική τιμή, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 

σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

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. 

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν 

στην προσφορά του, θα γίνονται δε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο 

Λογιστικό. 

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. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια ασφάλισης των οχημάτων θα είναι ενός (1) έτους, αρχομένου την 8η Απριλίου 2023 (ημερομηνία 

έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων) και λήγοντος την 8η Απριλίου 2024. 

 

5.ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Οι  υπηρεσίες ασφάλισης των οχημάτων της παρούσας διαδικασίας θα παρασχεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ και η παρακολούθηση της 

εκτέλεσής της θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από της ως άνω Επιτροπή και συντάσσεται σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. 

 

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

 

 



ΑΔΑ: 9ΒΤΓ7ΛΛ-239



 8 

7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Σύμβασης. 

 

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή 

και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια. 

 

9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

Η δαπάνη της υπό ανάθεσης σύμβασης θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό  εξόδων του Ε.Φ. 721 & ΚΑΕ 

0879.01 του Π/Υ της Π.Ε. Πιερίας οικονομικού έτους 2023. 

 

 

10. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τις 28-02-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:00. 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 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 Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. 

Πιερίας 

γ) είτε με email, με την υποχρέωση τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν 

υπογεγραμμένα, είτε να φέρουν ψηφιακή υπογραφή (εφόσον διαθέτετε), είτε να υποβληθούν σκαναρισμένα με 

τη  φυσική  υπογραφή και σφραγίδα. 

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

παραλαμβάνονται. 

Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς είτε ταχυδρομικώς, είτε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, στο εξωτερικό 

μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

 

Προς: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας 

Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας 
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Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας 

Πιερίας, για το έτος 2023. 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 235 1351 

245-246-236-338 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ, στη Διαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας 

Αρχής  https://pieria.pkm.gov.gr 

 

 

    Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pieria.pkm.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο/Η…………………………………………….καταθέτω την οικονομική προσφορά μου αποδεχόμενος/η πλήρως 

και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. ………….………………………………. 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων της Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας, για το έτος 2023. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ/ΟΧΗΜΑΤΑ  

ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ)  

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 

Ημερομηνία 

πρώτης 

κυκλοφορίας 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1 

ΚΥ 3112 CATERPILLAR 
140G 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 

(GRADER) 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

180 HP 11/10/1994 

 

2 

KY 3118 HBM - SHM   5 N/B ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 

(GRADER) 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

179 HP 23/10/1997 

 

3 

ME 80738 HBM - SHM   5 NT-1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 

(GRADER) 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

181 HP 16/03/2005 

 

4 

ME 80737 NISSAN ATLEON ΟΧΗΜΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

143 HP 11/03/2005 

 

5 
KHH 5306 BMC – ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΑΞΟΝΩΝ 

6Χ4 
53 HP 01/10/2010 

 

6 ΚΗΥ 7006 SCANIA 124 G 

ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΜΕ 
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

82 HP 29/01/1998 

 

7 ΚΗΗ 5312 
MERCEDES - 

UNIMOG U 2100 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ 

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,5 

m3 

36 HP 16/11/1995 

 

8 ME 90851 RENAULT 220 CDi 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ 

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3m3 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

215 HP 13/11/2006 

 

9 KY 3115 BENATI 3.21 B 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-

156 HP 21/11/1996 
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ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

10 ΚΥ 3117 CASE 7.21 B 

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

151 HP 23/10/1997 

 

11 ΜΕ 76443 RAM AMBIENTE 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

113 HP 27/04/2004 

 

12 ΚΥ 3114 
CATERPILLAR D-

7H 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

200 HP 15/12/1995 

 

13 ΚΥ 3116 ΗΑΝΟΜΑG D 670 E 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

180 HP 28/01/1997 

 

14 KY 8566 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 85 HP 01/04/2003  

15 ΚΥ 3518 MF50 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ / 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ) 

60 HP 04/01/1979 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ/ 

ΙΠΠΟΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1η ΑΔΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1 ΚΗΗ7992 PEUGEOT   208 1199/8 ΕΠΙΒΑΤΙΚΌ 2018 4-10-2018  

2 KHI 8251 SUZUKI VITARA 1590/11 ΤΖΙΠ 2006 16-1-2006  

3 KHI 4240 SUZUKI VITARA 1590/11 ΤΖΙΠ 2006 5-1-2006  

4 ΚΗΥ 7072 MERSENTES 2874/20 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2002 27-9-2002  

5 KHH 5336 SUZUKI 
BALENO 

1242/9 ΕΠΙΒΑΤΙΚΌ 2017 12-4-2017  

6 ΚΤΥ 1587 ΤΟΥΟΤΑ 
HILUX 4X4 DC 

2393/17 ΦΟΡΤΗΓΟ 2022 20-2-2023  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι & ΙΙ ):  

 

 

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:         

 

 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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