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ΠΡΟΣ 
 
Κάθε Ενδιαφερόµενο 

 
Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των υπηρεσιακών 

οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας για ένα έτος, 

προϋπολογισµού 7.000 ευρώ, µε επιπλέον 2.000 ευρώ δικαίωµα προαίρεσης». 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), µε τις οποίες εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.∆ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. 

Α΄/ 27-12-2010). 

3. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.». 

4. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

5. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129). 

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
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8. Την µε αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

9. Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992 και 

λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

10. Τον Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α), άρθρο 9, παρ. 13.  

11. Τις διατάξεις του Π∆ 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α), µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 

«Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και άλλες 

διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το Π∆ 190/2006 (ΦΕΚ 196/Α) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική 

διαµεσολάβηση», όπως ισχύει. 

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 αριθ. 461114(9980)/18.11.2014 (3129/Β), 30140(386)/8-2-2017 (335/Β), 30110(385)/27-

1-2017 (390/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 243018(3917)/16-6-2017 (2187/Α’) Απόφαση και 

336901(3038)/11-08-2017 (2974/Β) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε 

τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 

15. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Ηµαθίας για το οικονοµικό έτος 2018 (αρ. απόφ. Περιφ. Συµβ.: 294/15-11-2017). 

16. Την αρ. 340/2017 (Α∆Α: Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της ΠΚΜ 

µε θέµα: «Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών έτους 2018 της ΠΚΜ». 

17. Την µε α/α 256/2018 (Α∆ΑΜ: 18REQ002517273) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που 

καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής µε α/α 201 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωµών (ΚΑΕ 02.721.0879.01). 

18. Το αρ. Φ2.7.2/10/2548/502478/27-11-2017 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Ηµαθίας σχετικά µε τη διαβίβαση κατάστασης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου που 

απαιτείται να ασφαλιστούν για το έτος 2018. 

19. Την ανάγκη ασφάλισης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της ΠΕ Ηµαθίας για ένα έτος. 

 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 
Να καταθέσουν έγγραφες, σφραγισµένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών 

οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας για ένα έτος, σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
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Στη διαδικασία µπορούν να συµµετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην 

Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, καθώς επίσης και διαµεσολαβούντα στις 

ασφαλίσεις πρόσωπα. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής, 

στο σύνολο των ασφαλίστρων. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.000€, µε επιπλέον δικαίωµα 

προαίρεσης ύψους 2.000€, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί είτε σε περίπτωση που προκύψει 

ανάγκη παράτασης της Σύµβασης, είτε προκειµένου να καλυφθεί οικονοµικά η ανάγκη ασφάλισης 

νέων οχηµάτων και µηχανηµάτων, τα οποία θα ενταχθούν στη δύναµη των οχηµάτων και 

µηχανηµάτων της ΠΕ Ηµαθίας, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης.  

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο, 

µε αναγραφή των στοιχείων τους (επωνυµία και διεύθυνση) καθώς και τη φράση «Προσφορά για 

την ασφάλιση των οχηµάτων της ΠΕ Ηµαθίας». Η προσφορά θα συνοδεύεται από αίτηση 

συµµετοχής και θα περιέχει δύο (2) επιµέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

 

1) Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος θα περιέχει: 

 

Α. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, του νοµίµου εκπροσώπου του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνονται τα κάτωθι: 

 

α) ∆εν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους παρακάτω 

λόγους: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή 

εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 

ανθρώπων. 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

− Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

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

− Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

− Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β) ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση). 

γ) Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο. 
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δ) Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω, µετά από αίτηµα της Υπηρεσίας. 

 

Σηµείωση: Τα αποδεικτικά των ανωτέρω (ποινικό µητρώο, ασφαλιστική ενηµερότητα, 

φορολογική ενηµερότητα, πιστοποιητικό Επιµελητηρίου), θα προσκοµιστούν µόνο από τον 

µειοδότη, πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης. 

Όλα τα ανωτέρω µπορούν να προσκοµιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4250/2014. 

- Για το απόσπασµα ποινικού µητρώου λογίζεται ως ισχύς του, εφόσον αυτή δεν 

αναγράφεται, η χρονική διάρκεια των τριών (3) µηνών από την έκδοσή του. 

- Για το πιστοποιητικό επιµελητηρίου, λογίζεται ως ισχύς του, εφόσον αυτή δεν αναγράφεται, 

η χρονική διάρκεια των έξι (6) µηνών από την έκδοσή του. 

 

Β. Κάθε ενδιαφερόµενος που διαµεσολαβεί στην ασφάλιση (πράκτορας, µεσίτης, 

παραγωγός ασφαλίσεων κ.τ.λ.) πρέπει να καταθέσει αντίγραφο σύµβασης συνεργασίας 

(σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/2014) µε την ασφαλιστική επιχείρηση για λογαριασµό της 

οποίας διαµεσολαβεί, ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα των προσφορών. 

 
Γ. Τα νοµιµοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος, από τα οποία να προκύπτει η εξουσία 

υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου (ΦΕΚ, αντίγραφο καταστατικού µε τις τροποποιήσεις 

του, πρακτικό εκπροσώπησης ∆.Σ., κτλ). 

 

2) Φάκελος «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την οικονοµική προσφορά του 

υποψηφίου, ως εξής: 

Η οικονοµική προσφορά θα συµπεριλαµβάνει όλες τις νόµιµες κρατήσεις, θα αφορά στο 

σύνολο του έργου και θα εξασφαλίζει τις απαιτούµενες µε την παρούσα καλύψεις καθ’ όλη τη 

χρονική διάρκεια της σύµβασης. Με βάση τις καλύψεις αυτές, ανά κατηγορία οχήµατος, όπως 

περιγράφονται στους κάτωθι Πίνακες 1 και 2, θα δίνεται τιµή ασφάλισης για κάθε όχηµα 

ξεχωριστά. Οι τιµές αυτές στη συνέχεια θα αθροίζονται σε µία τελική τιµή, η οποία ορίζεται ως 

τιµή προσφοράς για το σύνολο του έργου. 

Οι προσφερόµενες τιµές δίνονται σε ευρώ. 

ΑΔΑ: Ω3ΘΘ7ΛΛ-ΦΩΞ



 5 

 

Πίνακας 1 : Προδιαγραφές ασφάλισης για τα παρακάτω επιβατηγά και φορτηγά έως 3,5 

τόνους 

Α/Α Αρ. 
Κυκλοφορίας 

Είδος Οχήµατος Εργοστ. Κατασκευής 1
η
 Άδεια Φορ. 

Ίπποι 

1 KHY 7383 Επιβατηγό DAIHATSU TERIOS 03/12/2003 9 

2 KHY 7397 Επιβατηγό SANTANA MOTOR VITARA 01/10/2004 11 

3 KHY 7398 Επιβατηγό SUZUKI MOTOR CD- JIMNY 01/10/2004 9 

4 KHY 7399 Επιβατηγό SUZUKI MOTOR CD- JIMNY 01/10/2004 9 

5 KHΙ 4072 Επιβατηγό HYUNDAI  01/07/2005 9 

6 KHΙ 4073 Επιβατηγό HYUNDAI 01/07/2005 9 

7 KHI 4074 Φορτηγό < 3500 κιλά FORD 16/08/2005 17 

8 ΚΗΥ 7323 Επιβατηγό  SANTANA MOTOR VITARA 27/07/1999 11 

9 ΚΗΗ 3636 Επιβατικό TOYOTA COROLLA 26/01/2016  10 

 

1) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων (Ν.3746/09) για: 

   α) Σωµατικές βλάβες τρίτων και Επιβαινόντων για κεφάλαιο µέχρι 1.000.000 € ανά θύµα. 

   β) Υλικές ζηµιές Τρίτων για κεφάλαιο µέχρι 1.000.000 € ανά ατύχηµα 

2) Νοµική Προστασία για κεφάλαιο 3.000 €  

3) Θραύση κρυστάλλων µε απαλλαγή για κεφάλαιο µέχρι 1.000 € 

4) Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια. 

 

Πίνακας 2 : Προδιαγραφές ασφάλισης για τα παρακάτω µηχανήµατα και φορτηγά πάνω 

από 3,5 τόνους 

Α/Α Αρ. Κυκλοφορίας Είδος οχήµατος Εργοστ. Κατασκευής 1
η
 Άδεια Φορ. 

Ίπποι 

1 ΚΗΥ 1784 Φορτηγό MERCEDES  UNIMOG 26/09/1995 36 

2 KHY 1793 Φορτηγό  SCANIA 23/12/1996 51 

3 KHY 7304 Ελκυστηρ Επικ.  SCANIA 01/04/1998 82 

4 ME 122951  Ισοπεδωτής HMB-NOBAS SHM 5NT-1 20/07/2004 181 

5 ME 122952 Ισοπεδωτής HMB-NOBAS SHM 5NT-1 20/09/2004 181 

6 ME122953  ∆ιαγραµµιστικό NISSAN-LOMBARDI 21/11/2006 134 

7 ME122954  Φορτωτής  CESE 12/11/1997 151 

8 ME122955  Προωθητής  HANOMAC-KOMATSU 29/01/1997 180 

9 ME122956 Ισοπεδωτής FIAT ALLIS  09/07/1992 137 

10 ME102777 Φορτωτής- εκσκαφ. NEW HOLLAND 16/05/2008 97 

11 ΜΕ87766 Αποχιονιστικό  RENAULT 
PAPAKOSTANTINOY 

21/11/2006 215 

12 ΚHI 4085 Φορτηγό IVECO 17/01/2007 77 

13 ΑΜ63968 Ελκυστήρας 
(τρακτέρ) 

MASEY FERGYSSON 1986 66 

14 ΚΗΗ2099 Φορτηγό IVECO 01/04/2003 36 

15 ΜΕ92873 Εκχιονιστικό RENAULT 
PAPAKOSTANTINOY 

06/03/2007 215 

 

1) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων (Ν.3746/09) για: 

   α) Σωµατικές βλάβες τρίτων και Επιβαινόντων για κεφάλαιο µέχρι 1.000.000 € ανά θύµα. 

   β) Υλικές ζηµιές Τρίτων για κεφάλαιο µέχρι 1.000.000 € ανά ατύχηµα 

2) Νοµική Προστασία για κεφάλαιο 3.000 €  

3) Θραύση κρυστάλλων µε απαλλαγή για κεφάλαιο µέχρι 1.000 € 
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4)Αστική ευθύνη κατά την λειτουργία του µηχανήµατος – εργαλείο. 

α) Σωµατικές βλάβες µέχρι 30 000 € ανά θύµα. 

β) Υλικές ζηµιές µέχρι 10 000 € ανά ατύχηµα. 

Σηµείωση : Για το ΑΜ 63968 δεν ισχύει η θραύση κρυστάλλων.  

 

Οι φάκελοι προσφορών υποβάλλονται: 

Α) είτε ταχυδροµικά, προς την Υποδ/νση Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Ηµαθίας, 

Μητροπόλεως 44, ΤΚ 59132, Βέροια (η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται 

υπόψη),  

Β) είτε µε κατάθεση στη Γραµµατεία (ισόγειο) της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρωπίνων 

Πόρων της ΠΕ Ηµαθίας,  

έως τις 25 Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 πµ.  

Περαιτέρω πληροφορίες θα δίνονται στα τηλ: 2331350224. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη «∆ιαύγεια», στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ηµαθίας 

(imathia.pkm.gov.gr), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ηµαθίας. 

 

 
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηµαθίας 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης 

ΑΔΑ: Ω3ΘΘ7ΛΛ-ΦΩΞ
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