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                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

, σύμφωνα με το Ν.4412/2016   άρθρο 118 ,  στην  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ   (ΕΤΗΣΙΑ )µε βάση τον προϋπολογισµό έτους 

2019 ( ΣΥΝΟΛΟ 4.740,00  για τα  

ΜΑΡΚΑ ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΠΠΟΙ 

ΚΙΑ ΚΗΙ3719 ΕΙΧ 30-11 14 

ISUZU ΚΗΙ8973 ΦΙΧ 30-11 31 

FIAT KHY9737 ΦΙΧ 30-11 35 

YAMAHA AIM475 MOTO 30-11 125 cc 

CASE ME65452 ME 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 

30-11 90 

HYUNDAI KHY9744 EIX 30-11 11 

NISSAN KHI5003 ΦΙΧ 30-11 17 

NISSAN KHI8979 ΦΙΧ 30-11 16 

NISSAN KHY5022 ΦΙΧ 30-11 11 

MERCEDES KHY5050 ΦΙΧ 30/11 38 

MAZDA ΚΗΥ9716 ΦΙΧ 22-11 17 

KOMATSU ME40334 ΙΣΟΠ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΟΥ 

30-11 140 

 

 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:  

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

 β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

 γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 

Συµφωνίας, καθώς  

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 

διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  



2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 

µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Επίσης όσοι οικονομικοί φορείς έχουν έδρα στην Ελλάδα να διαθέτουν άδεια σύστασης και 

λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ή από 

όποιο άλλο αρμόδιο φορέα καθώς και άδεια από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της 

Ελλάδος) , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 400/70, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις, 

συμπληρώσεις και αντικαταστάσεις διατάξεών του, που έγιναν μέχρι τώρα.  

Κάθε ενδιαφερόμενος που διαμεσολαβεί στην ασφάλιση (ασφαλιστής) πρέπει να 

δηλώνει με υπεύθυνη Δήλωση για λογαριασμό ποίας ή ποίων ασφαλιστικών εταιριών 

διαμεσολαβεί, ενώ πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με αυτήν 

ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μιας προσφοράς από την 

αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.  

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 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: 
 

 (α) Απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

Β. Φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή.  

Γ . Ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα.  

(∆) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια Αρχή του οικείου κράτους-µέλους 

ή χώρας ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Για τους 

οικονοµικούς φορείς που είναι εγκαταστηµένοι στην Ελλάδα το πιστοποιητικό 

εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα και το 

πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο 

για τα νοµικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες 

για τις Α.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί µη θέσης σε 

εκκαθάριση.  

 
  Για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας και της συµµετοχής στη 

διαγωνιστική διαδικασία. 

 (α) Ο διαγωνιζόµενος που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλει 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλης επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το 

οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό.  

(β) Ο διαγωνιζόµενος που είναι εγκατεστηµένος σε λοιπά κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζει επικυρωµένο πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής 

της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, στα µητρώα 

του οικείου    Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές Οργανώσεις.     

        Ο διαγωνιζόµενος που είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 



Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 

Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 

προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 

Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων  συµβάσεων, προσκοµίζει 

πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι 

ασκεί την εν λόγω δραστηριότητα.  

(γ) Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιητικό της 

αρµόδιας εποπτικής Αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος), από το οποίο να προκύπτει, η 

νόµιµη σύσταση και λειτουργία του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα κατά την 

ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, και ο κλάδος ασφάλισης αυτού.              
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ 
22-11-2019   ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μμ .                                                    
 

                                                      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

                                         ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 


