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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση 

οχημάτων του Δήμου  ».

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην  ασφάλιση  οχημάτων των υπηρεσιών 
του, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Τα υπό ασφάλιση οχήματα περιγράφονται  ως ακολούθως:
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ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1 KHI-2554 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17 16/07/17 έως 12/03/2017

2 ΚΗΥ-5819 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 17 23/07/17 έως 12/03/2017

3 ΚΗΙ-1692 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17 23/07/17 έως 12/03/2017

4 ΚΑΙΝ.ΚΗΙ 2580
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ IVECO 35 04/08/17 έως 12/03/2017

5 ΚΗΙ-1684
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ RENAULT 
(7 θέσεων) 15 12/09/17 έως 12/03/2017

6 ΑΜ 68810
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΣ 
Γ.ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 81,6 22/09/2017 έως 12/03/2017

7 ΚΗΙ-2573 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NISSAN 15 10/10/17 έως 12/03/2017

8
ΚΗΙ 2591  ΦΟΡΤΗΓΟ 17

11/11/2017 έως 12/03/2017



Κατόπιν τούτου  καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι  σε θέση να παρέχει  τις  παραπάνω 
υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά σε φάκελο, μέχρι και τις   28 
Ιουνίου   2017 ημέρα  Τετάρτη  στο πρωτόκολλο του
 Δήμου  Αλμωπίας. Στον  φάκελο  της  προσφοράς  εκτός  από  την  οικονομική  προσφορά,  θα 
περιλαμβάνονται  και  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  πρακτόρευσης  ή  άσκησης  εν  γένει  σχετικών 
υπηρεσιών ασφάλισης .
  Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για κάθε όχημα χωριστά και 
η προσφορά  ασφάλισης θα αφορά  μόνο την  κάλυψη των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων κινδύνων      σύμφωνα 
με την  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία ,     ενώ τα μηχανήματα  έργου θα έχουν και επιπλέον κάλυψη για την   
λειτουργία τους  ως εργαλεία.
Σε  περίπτωση  που  στην  οικονομική  προσφορά  περιλαμβάνονται  και  πέραν  των  υποχρεωτικών  καλύψεων, 
πρέπει  να  δηλώνεται  από  την  ασφαλιστική  εταιρεία  ότι  προσφέρονται  δωρεάν   και  η  αντίστοιχη  χρέωση 
μεταγενέστερα στο ασφαλιστήριο  να είναι μηδενική. 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν τιμή ασφαλίστρων για κάθε επιμέρους όχημα.
Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των οχημάτων δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχει προϋπολογισθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό  2017 του 
Δήμου Αλμωπίας όπως αυτός έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα  και το υπόλοιπο ποσό των απαιτούμενων 
πιστώσεων έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2017 του Δήμου Αλμωπίας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 παρακαλούμε , μαζί με την προσφορά σας  να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου . Η υποχρέωση αφορά ιδίως : αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορι-
σμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών  ( Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ββ) στις περι-
πτώσεις ανωνύμων εταιρειών  ( Α.Ε. ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , καθώς και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου .

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4.  Επίσης απαιτείται και η προσκόμιση  πιστοποιητικού του οικείου Επιμελητηρίου έκδοσης 
                του  τελευταίου εξαμήνου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελμα.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986,  στην  οποία  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας,   θα 
υπογράφει  οπωσδήποτε κάτω από  την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας)  και  θα  δηλώνετε  ότι:

α) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, 

β) Τους ασφαλιστικούς φορείς  στους οποίους υποχρεούται να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

γ) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

6. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης ( καταστατικό , ΦΕΚ κλπ )   του οικονομικού φορέα από τα οποία 
να  προκύπτει  η  νόμιμη  σύσταση  και  λειτουργία  του  και  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι   ,  οι  οποίοι  τον 



δεσμεύουν με την υπογραφή τους  (Διαχειριστές για Ο.Ε & Ε.Π.Ε., Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.).

 
  Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση    του 
συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό. 
     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις για τα στοιχεία των 
οχημάτων,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλμωπίας , αρμόδια υπάλληλος κ. 
Πορτοκάλη Βασιλική, 2384350271.
Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας όλες τις εργάσιμες 
ημέρες, μέχρι τις 28  Ιουνίου  2017 ημέρα  Τετάρτη  , σε  σφραγισμένο φάκελο. 
 Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας .
             Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 
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