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  Προς : 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

Ζ Π.Δ. Αξγνιίδαο ζηα πιαίζηα ηεο επηινγήο αλαδόρνπ γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ (επηβαηηθά, θνξηεγά) θαη κεραλεκάησλ έξγνπ, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

5.000,00€, θαη : 

      Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α/2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ.4071/2012 

(ΦΔΘ 85/Α/2012).  

2.  Σν Π.Γ. 131/2010 (ΦΔΘ 224/27-12-2010) «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ.249700/2016 Απόθαζε Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΦΔΘ4345/Β//30-12-2016). 

3. Σν Π.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο (Α145)» θαη ηεο 2/100018/0026/30-

12-2016 απόθαζεο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

4. Σν  Λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,όπσο ηζρύεη . 

 5. Σν Λ.2362/1995(ΦΔΘ 247 Α), «Πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνύ θιπ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε & 

ζπκπιεξώζεθε κε ηα άξζξα 21 & 23 ηνπ  Λ.3871/2010 (ΦΔΘ 141 Α) «Γεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε & 

επζύλε». 

 6.   Σν Λ.4270/2014(ΦΔΘ143Α)  «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη επνπηείαο-Γεκόζην ινγηζηηθό 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 7.  Σελ αξηζ.304/2019 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, πεξί έγθξηζεο 

δηάζεζεο   πίζησζεο θαη δαπάλεο  γηα αζθάιηζε  ηνπ ζπλόινπ ησλ νρεκάησλ ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο 

(ΑΓΑ: 684Γ7Ι1-2ΒΖ). 

 8.   Σελ αξηζ.πξση. 43459/6638/13-02-2019 Απόθαζε κε  α/α 911  έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη 

θαηαρώξηζεο κε α/α  Βεβ.922 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο – Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθνύ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

(ΑΓΑ:Ω7127Ι1-ΡΓΙ & ΑΓΑΚ:19REQ004458409). 

 
 

ΚΑΛΔΙ 
 

   Όιεο ηηο  επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ηα δηακεζνιαβνύληα  πξόζσπα, πνπ  δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνύζεο, λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζηα ππεξεζηαθά νρήκαηα (επηβαηηθά, θνξηεγά) θαη 

κεραλήκαηα έξγνπ ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

 Θξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο επί ζπλόινπ ησλ 

αζθαιίζηξσλ, γηα εηήζηα αζθάιηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ (επηβαηηθά, 

θνξηεγά) θαη κεραλήκαηα έξγνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο  Β’ ηεο παξνύζεο.  

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζα αθνξά ηελ παξνρή ησλ 

αζθαιηζηηθώλ θαιύςεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηεο παξνύζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο ζα μεθηλά από ηελ δσδεθάηε ώξα (12:00) ηεο 06/05/2019 πνπ είλαη ε εκεξνκελία  

ιήμεο ηεο ηζρύνπζαο αζθάιηζεο θάζε νρήκαηνο θαη κεραλήκαηνο έξγνπ θαη ζα ιήγεη ηελ 

δσδεθάηε ώξα (12:00) 06/05/2020. 

 Ζ ηηκή ζα δίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελεο αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο αλά 

ππεξεζηαθό όρεκα ζα είλαη ηειηθή κεηά από νπνηαδήπνηε έθπησζε ή κείσζε θαη δε ζα ππόθεηηαη 

ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. ε  θάζε πεξίπησζε ηζρύνπλ νη 

ππνρξεσηηθέο θαιύςεηο ηνπ Π.Γ. 237/1986, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο  ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνύλ  νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, ε 

 Ναύπλιο,   18/02/2019 

 Αριθ. Πρωτ.: 22894/3806  



παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο, ε θξάηεζε 0,06% ( ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο ΑΔΠΠ (Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 

Πξνζθπγώλ)θαζώο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε. Οη αλσηέξσ θξαηήζεηο (ππέξ ΔΑΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ) 

ππάγνληαη ζε Υαξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ επί Υαξηνζήκνπ 20%. 

   

 Θάζε λέν όρεκα ην νπνίν ζα εληαρζεί ζηε δύλακε ησλ νρεκάησλ ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο, ζα 

αζθαιηζηεί κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ όια ηα ήδε αζθαιηζκέλα 

νρήκαηα, αλαιόγσο εθαξκνδόκελνπο, ελώ ζε πεξίπησζε απόζπξζεο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν 

θάπνησλ νρεκάησλ ζα αθπξώλνληαη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα αδεκίσο γηα ηελ Π.Δ. Αξγνιίδαο 

θαη ζα επηζηξέθνληαη ηα αλαινγνύληα αζθάιηζηξα. 

 

     Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 08 Καξηίνπ  2019 θαη κέρξη ηηο 15.00 

κκ,  ζην Πξσηόθνιιν-Γξακκαηεία ηεο  Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ –Οηθνλνκηθνύ (Παξαιηαθή νδόο Λαππιίνπ- 

Λέαο Θίνπ, Λαύπιην). Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη, θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπ, λα ζπλνδεύεηαη 

από αίηεζε, ε νπνία θαη ζα ιάβεη αξηζκό πξσηνθόιινπ. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ 

αλσηέξσ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ώξα δε ζα γίλνπλ δεθηέο. 

 

         ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηέρνληαη θαη δύν (2) Τπεύζπλεο Γειώζεηο: 

1.Τπεύζπλε δήισζε από θάζε ελδηαθεξόκελν δηακεζνιαβνύλ ζηελ αζθάιηζε πξόζσπν, γηα ινγαξηαζκό 

πνίαο ή πνηώλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ δηακεζνιαβνύλ θαη ε πξνζθόκηζε αληηγξάθνπ ζύκβαζεο 

ζπλεξγαζίαο κε απηήλ ώζηε λα απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε ππνβνιήο πεξηζζόηεξσλ ηεο κηαο πξνζθνξάο 

από ηελ ίδηα Αζθαιηζηηθή Δπηρείξεζε. Δπίζεο  θαη αλαθνξηθά  κε ην Λ.4621/2014 (ΦΔΘ107/Α/5-5-2014), 

ζα πξέπεη λα παξέρεηαη βεβαίσζε γηα κε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ πξηλ ηελ αζθαιηζηηθή ζύκβαζε, 

θαη απνδνρή εμόθιεζεο απηώλ (αζθαιίζηξσλ) ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. 

 

  2.Τπεύζπλε  δήισζε  όηη: 

α)  Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε ή ζε δηαδηθαζία πηώρεπζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ. 

β) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

γ) Κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

δ) Όηη δε ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ζύκβαζεο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Λ.4412/2016(ΦΔΘ147/Α/8-8-2016) 

ε) Γελ έρνπλ ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο πξνκεζεηώλ ή ππεξεζηώλ ηνπ δεκόζηνπ 

ηνκέα. 

ζη) Όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο.  

  

ε περίπηφζη ποσ ο προζθέρονηας προηίθεηαι να αναθέζει ποζοζηό ηης ζύμβαζης σπό 
μορθή σπεργολαβίας ζε ηρίηοσς, οθείλει να αναθέρει ζηην προζθορά ηοσ ηο ποζοζηό ασηό 
καθώς και ηοσς σπεργολάβοσς ποσ προηείνει ζύμθφνα με ηο αρθ.58 ηοσ ν.4412/16.        
  

O μειοδόηης και ο σπεργολάβος (ζε περίπηφζη σπεργολαβίας άνφ ηοσ 30% ηης ζύμβαζης) 

σποτρεούνηαι να καηαθέζοσν πριν ηην σπογραθή ηης ύμβαζης ηα κάηφθι: 

 Φορολογική ενημερόηηηα (ζε ιζτύ) 

 Αζθαλιζηική ενημερόηηηα (ζε ιζτύ) και 

 Πιζηοποιηηικό Ποινικού Μηηρώοσ έκδοζης ηελεσηαίοσ ηριμήνοσ. 

 

 Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ – 

Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αξγνιίδαο ζηα ηει.27523-60399,398,402 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο & ώξεο. Ζ 

πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο θαη ζηελ  ηζηνζειίδα  

www.ppel.gov.gr  ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ . 

                                                                                                                                               
 

ΠΗΛΑΘΑ ΓΗΑΛΟΚΖ 
-Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηεο 
Π.Δ.Αξγνιίδαο  
-Ηζηνζειίδα καο 

               
 
                

                       
Ο ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 

 
 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΥΔΙΒΙΓΟΠΟΤΛΟ 

 
 

http://www.ppel.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ   ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΚΑΛΤΦΔΙ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑΚΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΣΗ Π.Δ. 
ΑΡΓΟΛΙΓΑ 
            
  Ζ παξνρή ππεξεζηώλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζηα ππεξεζηαθά νρήκαηα ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηηο αθόινπζεο θαιύςεηο θαη ζηα ειάρηζηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο 
ηζρύνληεο λόκνπο θαη εηδηθόηεξα: 
 
1.Αζθαλιζηική κάλσυη οτημάηφν (επιβαηικών – θορηηγών) με ηα καηώηαηα όρια 
σποτρεφηικής αζθάλιζης: 
1.1. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζύκα 
1.2. Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηύρεκα 
1.3. Πξνζσπηθό αηύρεκα νδεγνύ 
1.4. Τιηθέο δεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα 
1.5.Ρπκνύιθεζε ζπλεπεία αηπρήκαηνο  
 
2. Αζθαλιζηική κάλσυη μητανημάηφν  έργοσ καηά ηη τρήζη ηοσς φς εργαλεία ( με ηα 
καηώηαηα όρια σποτρεφηικής αζθάλιζης): 
2.1. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζύκα 
2.2. Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηύρεκα 
2.3. Τιηθέο δεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα 
2.4. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζύκα σο εξγαιείν 
2.5. Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηύρεκα σο εξγαιείν 
2.6.Πξνζσπηθό αηύρεκα νδεγνύ 
2.7.Ρπκνύιθεζε ζπλεπεία αηπρήκαηνο 
        
ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 
 
 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΠΙΒΑΣΙΚΑ 
 

Α/Α Αρ. Κσκλοθ. Δργοζηάζιο 

Καηαζκεσής 

Σύπος Κύλινδρ. Ίπποι Έηος 1ης 

άδειας  

1.  ΘΖΗ 5429 DAIHATSU TERIOS 1298 09 2006 

2.  ΘΖΗ 5430 SUZUKI GR.VITARA 1995 14 2006 

3.  ΘΖΗ 9163 MAZDA MAZDA 6 1798 13 2008 

4.  ΘΖΗ 9164 HYUNDAI TUCSON 1975 14 2008 

5.  ΘΖΟ 9757 VOLKS WAGEN GOLF 1391 10 1999 

6.  ΘΖΟ 9780 SKODA FABIA 1397 10 2001 

7.  ΘΖΗ  9200 TOYOTA COROLLA 1364 10 2015 

 
 
 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΗΓΑ 
 

Α/Α Αρ. Κσκλοθ. Δργοζηάζιο 
Καηαζκεσής 

Σύπος Φορολ. 
Ιζτύς 

Έηος 1ης 
άδειας  

Χθέλιμο 
θορηίο  

1. ΘΖΗ 3919 MITSUBISHI L 200 15 1995 1095 

2. ΘΖΗ 9151 ΣΑΓΗΔΡ ΔΙΙΑ 1491.26 58 1987 15860 

3. ΘΖΗ 9155 IVECO MAGIRUS E3TSTO 77 2007 12810 

 
 
 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΡΓΟΤ 
 

Α/Α Αρ. Κσκλοθ. Δίδος 
Μητανήμαηος  

Δργοζηάζιο 
Καηαζκεσής 

Σύπος Ίπποι Έηος 
Καηαζκεσής  

1. ΚΔ 124758 IX ΦΟΡΣΩΣΖ INTERNATIONAL 515B 104(106) 1985 

2. ΚΔ 124759 IX ΔΘΘΑΦ. ΦΟΡΣ. JCB 3CX4T 85 1991 

3. ME 124761 IX ΦΟΡΣΩΣΖ INTERNATIONAL H100C 307 1980 

4. ΚΔ 124763 IX ΠΡΟΩΘΖΣΖ ΓΑΗΩΛ LIEBHERR PR 732 BL 180 1995 

5. ΚΔ 124757 ΗΥ ΗΟΠΔΓ.-ΓΗΑΚΟΡΦ. HBM-NOBAS SHM 5NT-1 181 2004 

6. ΚΔ 092193 ΗΥ ΦΟΡΣ.-ΥΟΡΣΟΘ HYUNDAI HL 757-7 164 2005 

7. ΚΔ 104360 ΔΘΘΑΦ.-ΦΟΡΣΩΣ NEW HOLLAND LB90B-4PT 97 2008 

8. ΚΔ 124762 ΗΟΠ.-ΓΗΑΚΟΡΦ. HBM SHM 5NA 179 1998 

9. ΑΚ50373 ΓΗΑΕ.-ΔΙΘΤΣΖΡΑ ΣΑΓΗΔΡ ΔΙΙΑ WDH41145 65 1986 

10. ME124756 ΓΗΑΓΡΑΚΚΗΣΗΘΟ ΠΑΠΑΘΩΛΣΑΛΣΗΛ.
-DEMAN 

DIANA105 33(ΚΖΥ) 
134(ΟΥΖΚ) 

2005 

    
ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ  Β 


