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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 ΠΡΟ  Σ  ΚΛΗ  Σ  Η   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Η Π.Ε. Αρκαδίας στα πλαίσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα της επıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουλογής αναδόχου γıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα την ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκή κάλυψη του συνόλου
των  υπηρεσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουακών  οχημάτων  (επıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουβατıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκά,  φορτηγά)  καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  μηχανημάτων  έργου,  συνολıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκού
προϋπολογıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσμού 12.000,00€, καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου έχοντας υπόψη: 

1. Το  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  «Νέα  Αρχıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουτεκτονıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκή  της  Αυτοδıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουοίκησης  καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  της
Αποκεντρωμένης Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκράτης»,  όπως τροποποıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουήθηκε με τον
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

2. Το Π.Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τον. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010) «Οργανıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσμός της Περıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουφέρεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουας Πελοποννήσου
όπως  τροποποıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουήθηκε  με  την  αρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουθ.249700/2016  Απόφαση  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης
Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουοίκησης Πελοποννήσου Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονυτıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκής Ελλάδας καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου Ιονίου (ΦΕΚ4345/Β//30-12-2016).

3. Το  Π.Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τον.80/2016  «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουατάκτες  (Α145)»  καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  της
2/100018/0026/30-12-2016 απόφασης Υπουργείου Οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκονομıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκών.

4. Το  Ν.  4412/2016  «Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονημόσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουες  Συμβάσεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους  Έργων,  Προμηθεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουών  καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  Υπηρεσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουών
(προσαρμογή στıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους Οδηγίες 2014/24/ΕΕ καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου 2014/25/ΕΕ)», όπως ıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσχύεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου.

5. Το Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247 Α), «Περί Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονημοσίου Λογıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκού κλπ», όπως τροποποıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουήθηκε &
συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 & 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α) «Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονημοσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουονομıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκή
δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαχείρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουση & ευθύνη». 

6. Το Ν.4270/2014(ΦΕΚ143Α) «Αρχές Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονημοσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουονομıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκής Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαχείρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσης καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου εποπτείας -Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονημόσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουο
λογıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκό καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου άλλες δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουατάξεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους».

7. Την  αρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουθ. 2647/2019 Απόφαση  Οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκονομıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκής  Επıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουτροπής  Περıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουφέρεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουας  Πελοποννήσου,
περί  έγκρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσης  δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουάθεσης  πίστωσης  καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  δαπάνης  γıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα  ασφάλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουση  του  συνόλου  των
οχημάτων της Π.Ε. Αρκαδία (ΑΔıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΑ:91Σ67Λ1-Ω7Ρ, ΑΔıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΑΜ:19REQ005314985). 

8. Την αρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουθ.πρωτ.205575/50991/24-07-2019 Απόφαση με  α/α 2275 έγκρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσης δέσμευσης
πίστωσης  καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  καταχώρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσης  με  α/α  Βεβ.  2273  στο  Βıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουβλίο  Εγκρίσεων  καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  Εντολών
Πληρωμής της Γενıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκής Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουεύθυνσης Εσωτερıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκής Λεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουτουργίας – Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουεύθυνσης Οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκονομıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκού
Περıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουφέρεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουας Πελοποννήσου (ΑΔıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΑ:ΩΚ507Λ1-ΤΣ4 & ΑΔıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΑΜ:19REQ005342727). 

                                                           

ΚΑΛΕΙ



Όλες τıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους επıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουχεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουρήσεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους, καθώς καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου τα δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαμεσολαβούντα πρόσωπα, που δραστηρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουοποıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουούνταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου
στο αντıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκονομıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκές προσφορές γıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα την
ανάδεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουξη  αναδόχου  γıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα  την  παροχή  υπηρεσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουών  ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκής  κάλυψης  στα  υπηρεσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουακά
οχήματα (επıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουβατıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκά,  φορτηγά) καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  μηχανήματα έργου της Π.Ε.  Αρκαδίας της Περıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουφέρεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουας
Πελοποννήσου. 

 Κρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουτήρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουο  κατακύρωσης  θα  είναıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  η  οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκονομıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκότερη  προσφορά  βάσεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  τıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουμής  επί
συνόλου των ασφαλίστρων, γıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα ετήσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα ασφάλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουση του συνόλου των υπηρεσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουακών οχημάτων
(επıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουβατıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκά, φορτηγά) καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου μηχανήματα έργου του Παραρτήματος Β' της παρούσης. 

 Η οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκονομıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκή προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσμένο φάκελο καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου θα αφορά την
παροχή των ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκών καλύψεων του Παραρτήματος Α' της παρούσης. Η δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουάρκεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα της
ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκής κάλυψης θα ξεκıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουνά από την δωδεκάτη ώρα (12:00) της 28/08/2019 που είναıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου η
ημερομηνία λήξης της ıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσχύουσας ασφάλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσης κάθε οχήματος καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου μηχανήματος έργου καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου θα
λήγεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου την δωδεκάτη ώρα (12:00) 28/08/2020.

 Η  τıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουμή  θα  δίνεταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  σύμφωνα  με  τıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους  εκ  του  νόμου  προβλεπόμενες  ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκές
καλύψεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους ανά υπηρεσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουακό όχημα, θα είναıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου τελıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκή μετά από οποıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαδήποτε έκπτωση ή μείωση
καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου δε θα υπόκεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου σε μεταβολή κατά τη δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουάρκεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα ıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσχύος της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση
ıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσχύουν οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου υποχρεωτıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκές καλύψεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους του Π.Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τον. 237/1986, όπως τροποποıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουήθηκε καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου ıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσχύεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου.

 Στην τıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουμή της προσφοράς θα πρέπεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου να συνυπολογıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσθούν οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου υπέρ τρίτων κρατήσεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους,
η παρακράτηση φόρου εıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσοδήματος, η κράτηση 0,07% (υπέρ της Ενıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονημοσίων  Συμβάσεων),  η  κράτηση  0,06%  (υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκαστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκών
Προσφυγών) καθώς καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου κάθε άλλη επıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουβάρυνση. Οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου ανωτέρω κρατήσεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους (υπέρ ΕΑΑΔıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΗΣΥ καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου
ΑΕΠΠ) υπάγονταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου σε Χαρτοσημο 3% καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου 20%. 

 Κάθε νέο όχημα το οποίο θα ενταχθεί στη δύναμη των οχημάτων της Π.Ε. Αρκαδίας,
θα ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστεί με τους ίδıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουους όρους καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου προϋποθέσεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους που δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουέπουν όλα τα ήδη ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσμένα
οχήματα, αναλόγως εφαρμοζόμενους, ενώ σε περίπτωση απόσυρσης γıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα οποıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουοδήποτε λόγο
κάποıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουων  οχημάτων  θα  ακυρώνονταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  τα  ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστήρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα  συμβόλαıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα  αζημίως  γıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα  την  Π.Ε.
Αρκαδίας καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου θα επıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστρέφονταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου τα αναλογούντα ασφάλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστρα. 

 Σε περίπτωση που η ασφάλιση γίνει  απευθείας σε ασφαλιστική εταιρεία,  υπάρχει
συγκεκριμένος αντιπρόσωπος ή πράκτορας αυτής στο Νομό Αρκαδίας.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου μέχρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου την Πέμπτη 01 Αυγούστου 2019 καı μέχρı
τıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους  13.00  μ.μ.,  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τον/νση  Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονιοίκησης,  Τμήμα  Γραμματείας,
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη, ΤΚ 22100. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου,
κατά  την  κατάθεσή  του,  να  συνοδεύεταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  από  αίτηση,  η οποία  καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  θα  λάβεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  αρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουθμό
πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ορıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσθείσα ημερομηνία καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου
ώρα δε θα γίνουν δεκτές. 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου να περıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουέχονταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεıς: 

1. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαφερόμενο δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαμεσολαβούν στην ασφάλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουση πρόσωπο,
γıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα λογαρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουασμό ποιάς ή ποıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουών ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκών εταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουρεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουών δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαμεσολαβούν καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου η προσκόμıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουση
αντıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστεί η περίπτωση υποβολής
περıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσσότερων  της  μίας  προσφοράς  από  την  ίδıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα  Ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκή  Επıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουχείρηση.  Επίσης  καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου
αναφορıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκά με το Ν.4621/2014 (ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014), θα πρέπεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου να παρέχεταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου βεβαίωση γıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα
μη καταβολή των ασφαλίστρων πρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουν την ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκή σύμβαση,  καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  αποδοχή εξόφλησης



αυτών (ασφαλίστρων) σε εύλογο χρονıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκό δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουάστημα μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου: 

α) Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονεν τελούν σε πτώχευση ή σε δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαδıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκασία πτώχευσης ή πτωχευτıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκού συμβıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουβασμού.

β)  Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονεν  έχουν  καταδıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκασθεί  γıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουα  αδίκημα  σχετıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκά  με  την  άσκηση  της  επαγγελματıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκής  τους
δραστηρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουότητας.

γ) Μέχρıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου φορολογıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκά καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκά ενήμεροıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου ως
προς τıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους υποχρεώσεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους τους. 

δ)  Ότıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  δε  συντρέχουν  οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  λόγοıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  αποκλεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσμού  του  οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκονομıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκού  φορέα  από  τη  συμμετοχή  σε
δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαδıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) 

ε)  Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονεν  έχουν  τıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουμωρηθεί  με  αποκλεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσμό  από  δıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαγωνıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσμούς  προμηθεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουών  ή  υπηρεσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουών  του
δημόσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουου τομέα.

 στ) Ότıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου τους αποδέχονταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου πλήρως καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου
ανεπıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουφυλάκτως. 

Σε περίπτωση που ο προσφέροντας προτίθεται να αναθέσει ποσοστό της  σύμβασης υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, οφείλει να αναφέρει  στην   προσφορά του το ποσοστό
αυτό καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει σύμφωνα με το αρθ.58 του ν.4412/16. 

O μειοδότης  και  ο  υπεργολάβος  (σε  περίπτωση  υπεργολαβίας  άνω  του  30%  της
σύμβασης) υποχρεούνται να καταθέσουν πριν την υπογραφή της Σύμβασης τα κάτωθι:

1. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ) 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ) και 

3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου. 

Πληροφορίες παρέχονταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου  στους ενδıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουών της Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τον/νσης
Οıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκονομıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκού Περιφέρειας Πελοποννήσου  στο τηλέφωνο 2713610157, 2713611611 κατά τıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους
εργάσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουμες ημέρες & ώρες. Η πρόσκληση αναρτάταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου στον πίνακα ανακοıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουνώσεων της Π.Ε.
Αρκαδίας καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου στην ıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστοσελίδα www.ppel.gov.gr της Περıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουφέρεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουας Πελοποννήσου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                                          

-Πίνακας  Ανακοινώσεων Π.Ε. Αρκαδίας                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

-Ιστοσελίδα μας                                                                              Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                              

                                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΒΑ

                                     



                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Η παροχή υπηρεσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουών ασφαλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκής κάλυψης στα υπηρεσıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουακά οχήματα της Π.Ε. Αρκαδίας
πρέπεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου να περıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουλαμβάνεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου υποχρεωτıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκά τıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους ακόλουθες καλύψεıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλους καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου στα ελάχıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστα ποσά που
προβλέπονταıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου από τους ıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουσχύοντες νόμους καıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου εıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουδıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκότερα: 

1.  Ασφαλιστική  κάλυψη  οχημάτων  (επιβατικών-  φορτηγών)  με  τα  κατώτατα  όρια
υποχρεωτικής ασφάλισης:

1.1. Σωματıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκές βλάβες τρίτων ανά θύμα

1.2. Υλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκές ζημıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουές τρίτων ανά ατύχημα

1.3. Προσωπıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκό ατύχημα οδηγού

1.4. Υλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκές ζημıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουές από ανασφάλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστο όχημα 

1.5.Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος 

2.  Ασφαλιστική κάλυψη μηχανημάτων έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία με τα
κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης:

 2.1. Σωματıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκές βλάβες τρίτων ανά θύμα

 2.2. Υλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκές ζημıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουές τρίτων ανά ατύχημα

 2.3. Υλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκές ζημıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουές από ανασφάλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουστο όχημα

 2.4. Σωματıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκές βλάβες τρίτων ανά θύμα ως εργαλείο

 2.5. Υλıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκές ζημıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουές τρίτων ανά ατύχημα ως εργαλείο 

2.6. Προσωπıα της επıλογής αναδόχου γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλουκό ατύχημα οδηγού 

2.7. Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος 

2.8. Συμπεριλαμβάνεται  η πρόσθετη ασφάλιση των οχημάτων και για την εκχιονιστική
λεπίδα που θα φέρουν.

2.9. Αναλαμβάνει την ασφάλιση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν σε τρίτους από την
προεξοχή ογκωδών μηχανημάτων κατά την μεταφορά τους από το ρυμουλκό φορτηγό
της Περιφέρειας Πελοποννήσου– Π.Ε. Αρκαδίας.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Α΄



                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΤΑ Β΄

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Α/Α Αριθμ.

Κυκλοφ.
Μάρκα Τύπος Κυβισμός Ίπποι Έτος 1ης

άδειας
1. ΚΗΙ 3950 SANTANA

MOTORA  VITARA
4X4 (SUZUKI)

Ε.Ι.Χ 1.590 11 2005

2. ΚΗΙ 7557 HYUNDAI MOTOR
C H-1 MINI BUS

Ε.Ι.Χ > 5
Θέσεων

2.351 16 2005

3. ΚΗΙ 7575 SUZUKI VITARA
4X4

Ε.Ι.Χ 1.590 11 2006

4. ΚΗΙ 7623 OPEL H
VAUXHALL ZAFIRA 

AF ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ

Ε.Ι.Χ > 5
Θέσεων

1.598 11 2010

5. ΚΗΙ 7624 OPEL H
VAUXHALL ZAFIRA 

AF ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ

Ε.Ι.Χ > 5
Θέσεων

1.598 11 2010

6. ΚΗΙ 7625 OPEL H
VAUXHALL ZAFIRA 

AF ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ

Ε.Ι.Χ > 5
Θέσεων

1.598 11 2010

7. ΚΗΙ 7626 ISUZU TF 4X4 Φ.Ι.Χ 2.499 17 2010

8. ΚΗΙ 7644 SEAT TOLEDO Ε.Ι.Χ 1.595 11 2008

9. ΚΗΙ 7642 HYUNDAI MOTOR
C MATRIX

Ε.Ι.Χ 1.599 11 2008

10. ΚΗΙ 7600 DAIMLER
CHRYSLER E_200

KOMPRESSOR
(MERCEDES)

Ε.Ι.Χ 1.796 13 2006

11. ΚΗΙ 3946 MAGYAR SUZUKI
C IGNIS 4X4  

Ε.Ι.Χ 1.328 9 2004

12. ΚΗΙ 3947 OPEL MERIVA-A Ε.Ι.Χ 1.598 11 2004

13. ΚΗΙ 7574 SUZUKI VITARA
4X4 

Ε.Ι.Χ 1.590 11 2006

14. ΚΗΟ 9898 DAIMLER BENZ
ML230

(MERCEDES)

Ε.Ι.Χ 2.295 16 1999

15. ΚΗΙ2976 AUDI A.G A6,S6 Ε.Ι.Χ 1.984 14 2005

16. ΚΗΙ 2956 FORD FOCUS Ε.Ι.Χ 1.596 11 2005

17. ΚΗΗ 2840 KIA BL H
SORENTO AF
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ

Ε.Ι.Χ 2.497 17 2009

18. ΚΗΙ 3414 RENAULT
KANGOO

Φ.Ι.Χ 1.390 10 2002

19. ΚΗΗ 2828 MAZDA Ε.Ι.Χ 1.598 11 2008

20. ΖΚΖ 8070 NISSAN X-TRAIL Ε.Ι.Χ 1.998 14 2003

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ TΗΣ  Δ.Τ. Ε.  Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ



Α/Α Αριθμ.
Κυκλοφ.

Μάρκας Τύπος Τύπος Φορολ.
Ισχύς

Έτος 1ης άδειας

21. ΚΗΟ  9936 MITSUBISHI Φ.Ι.Χ. 15 1995

22. ΚΗΟ 9937 ΤΟΥΟΤΑ Φ.Ι.Χ. 9 1992

23. ΚΗΙ 7646 NISSAN CAB
STAR E.

Φ.Ι.Χ. 21 2002

24. ΚΗΗ 6256 NISSAN CAB
STAR E. 

Φ.Ι.Χ. 18 2003

25. ΚΗΗ 6259 NISSAN
VEHICULO

Φ.Ι.Χ. 18 2001

26. ΚΗΙ 7641 CITROEN
JUMPER

ΜΙΚΤΗ
ΧΡΗΣΗ

17 2001

27. ΚΗΗ 6267 MERCEDES Φ.Ι.Χ.
εκχ.λεπίδα

36 1995

28. ΚΗΙ 7578 IVECO TRAKKER Φ.Ι.Χ. 77 2007

29. ΚΗΟ 9935 SCANIA 93H Φ.Ι.Χ.
εκχ.λεπίδα

51 1993

30. ΚΗΙ 7643 THOMAS
ALPIROUTE

Φ.Ι.Χ.
εκχ.λεπίδα

59 1988

31. ΚΗΗ 6255 THOMAS
MINIROUTE

Φ.Ι.Χ.
εκχ.λεπίδα

35 2002

32. ΚΗΗ 6257 IVECO FIAT 
M L 140 E24W

Φ.Ι.Χ.
εκχ.λεπίδα

35 2003

33. ΚΗΗ 6258 IVECO FIAT 
M L 140 E24W

Φ.Ι.Χ.
εκχ.λεπίδα

35 2003

34. ΚΗΙ 7645 MAN TGA 460 Φ.Ι.Χ.ΕΛ+
ΕΠΙΚΑΘΗΜ.

77 2000

35. ΚΗΟ 9933 SCANIA 142 Φ.Ι.Χ.ΕΛ+
ΕΠΙΚAΘΗΜ.

66 1987

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ



Α/Α Αρ. Κυκλοφ. Είδος
Μηχανήματος

Μάρκα  Τύπος Ίπποι Έτος Κατασκευής

36. ΙΧ ΜΕ 122087 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

MITSUBISHI FE 649 136 1999

37. ΚΥ ΜΕ 5817 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΕΚΣΚ. ΦΟΡΤ.

JCB 85 1993

38. ΙΧ ΜΕ 110581 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΕΚΣΚ. ΦΟΡΤ.

NEW HOLLAND 97 2009

39. ΙΧ ΜΕ 122082 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΕΚΣΚ. ΦΟΡΤ.

MACCHINE
FOREDIL

100 2003

40. ΙΧ ΜΕ 122081 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

MACCHINE
FOREDIL

106 2000

41. ΙΧ ΜΕ 122091 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

VOLVO B M L-120 190 1991

42. ΙΧ ΜΕ 94173 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

HYUNDAI 166 2007

43. ΚΥ ΜΕ 6403 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

GASE 721 B 151 1997

44. ΚΥ ΜΕ 5816 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΤ. ΕΡΠ/ΡΟΣ

KOMATSU 200 1992

45. ΙΧ ΜΕ 122077 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΙΣΟΠΕΔıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΩΤΗΣ

ΓΑΙΩΝ

CHAMPION
CUMMINS

135 1997

46. ΙΧ ΜΕ 28692 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΙΣΟΠΕΔıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΩΤΗΣ

ΓΑΙΩΝ

CHAMPION 135 1988

47. ΙΧ ΜΕ 28693 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΙΣΟΠΕΔıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΩΤΗΣ

ΓΑΙΩΝ

CHAMPION 135 1988

48. ΚΥ ΜΕ 5819 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΙΣΟΠΕΔıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΩΤΗΣ

ΓΑΙΩΝ

SHM 4 NB 136 1995

49. ΙΧ ΜΕ 122086 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΙΣΟΠΕΔıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΩΤΗΣ

ΓΑΙΩΝ

SHM 4 NA 150 2001

50. ΚΥ ΜΕ 7303 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΙΣΟΠ. ΓΑΙΩΝ

SHM 5NT-1 181 2005

51. ΚΥ ΜΕ 7304 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΙΑΓΡΑΜ/ΚΟ

NISSAN 134 2005

52. ΚΥ ΜΕ 6404 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

HANOMAG 180 1997

53. ΙΧ ΜΕ 110582 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

NEW HOLLAND 189 2009

54. ΙΧ ΜΕ 130966 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

CATERPILLAR D6B 93 1970

55.  ΙΧ ΜΕ 126807 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
ΥΔıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΡΟΦΟΡΟ

IVECO ML 190 EL
30

299 2014

56. ΙΧ ΜΕ 122089 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
Δıοίκησης - Πρόγραμμα Καλλıκράτης», όπως τροποποıήθηκε με τονΙΑΓΡΑΜ/ΚΟ

RENAULT GAB
DEMAN

122 1997


