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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 16-07-2021 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9054 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                          Προς:               Οικονομικούς Φορείς 
Ταχ.Δνση          :  Ύδρας 6-36100 Καρπενήσι   
Πληροφορίες  :   Μαντή Ευαγγελία   
Τηλέφωνο        :  2237350029   
Email                   : e.manti@0716.syzefxis.gov.gr   
   
   

  
 
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία  «Ασφάλιση οχημάτων & 
μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 12.900,00€» 
 

ΣΧΕΤ: H αριθμ. . : 63/18-06-2021  τεχνική  έκθεση - περιγραφή  του τμήματος Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού της Δ/νσής Τεχνικών  Υπηρεσιών 
  

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ.πρωτ.:  8760/09-07-2021  Απόφασης Δημάρχου, με την 
οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω σχετική μελέτη, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την  
 «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους»   Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχουν  εκδοθεί οι υπ’ αριθ: Α-
958/7786/23-06-2021, Α-959/7787/23-06-2021,Α-960/7788/23-06-2021,Α-961/7790/23-06-2021 , 
Α-962/7792/23-06-2021,Α-963/7793/23-06-2021,Α-964/-7794/23-06-2021,Α-965/7795/23-06-
2021,Α-966/7796/23-06-2021 και Α-967/7798/23-06-2021 αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης με 
ΑΔΑ: «ΩΤΥΦΩΕΓ-Μ5Η»,  «ΩΓΧΤΩΕΓ-ΤΗ5», «Ψ23ΙΩΕΓ-ΟΘΣ», «6ΓΣΘΩΕΓ-ΜΛΕ», «ΩΔΝΜΩΕΓ-ΟΣ0», 
«ΨΑ13ΩΕΓ-Γ2Κ», «Ψ4ΔΨΩΕΓ-ΥΗΤ», «ΨΡΓΩΩΕΓ-54Ξ», «ΩΦΝΗΩΕΓ-ΠΟΤ» και «ΩΔ3ΓΩΕΓ-898»,  οι 
οποίες  καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 
21REQ008800210 
Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας, έως την   21 Ιουλίου 
ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 10:00 πμ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
της υπηρεσίας. Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Δήμος 
Καρπενησίου, Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι. Η προσφορά σας θα κατατεθεί σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:. 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την αρ.πρωτ.:  9054/2021  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία 
«Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1) 

έτους»  
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, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 τ. 
Α΄ΦΕΚ 52/01-04-2019-Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4412/16,  παρακαλούμε, μαζί με την 
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προσφορά σας, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα 
παρακάτω: 
Α) Δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου 

υπό την εταιρική σφραγίδα όπου θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι: 
1.1. έχουμε λάβει γνώση της παρούσας πρόσκλησης, της τεχνικής περιγραφής, και των 

σχετικών με αυτών διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. 
1.2. η τεχνική μας προσφορά είναι απολύτως σύμφωνη με τη τεχνική περιγραφή και θα 

εκτελεστεί η προμήθεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και των σχετικών με 
αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων. 

1.3. δεν βρισκόμαστε σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από 
τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος μας απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του 
Ν.4412/2016, η συμμετοχή μας δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχουμε 
αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/2016. 

1.4. προσκομίζουμε τις ασφαλιστικές ενημερότητες από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στα 
οποία οφείλουμε να καταβάλλουμε εισφορές, τόσο για την κύρια όσο και για την 
επικουρική ασφάλιση για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο 
προσωπικό μας. 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), από το οποίο 

να προκύπτει ότι είστε ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές 
Κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α). 

4. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης , 
στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή σας στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να 
βεβαιώνεται ότι ο  αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το 
αντικείμενο της υπηρεσίας για το τρέχον έτος. 

5. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών Άμεσου Διακανονισμού Ζημιών Έτους 2020 από 
Τροχαίο Ατύχημα –ΕΑΕΕ- έτσι ώστε να αποφεύγονται οικονομικές επιπλοκές σε περίπτωση 
ατυχήματος λόγω αδυναμίας προπληρωμής ζημιών από την αναθέτουσα αρχή. 

6. Βεβαίωση περί νόμιμης λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4364/16 (ΦΕΚ 13Α/05-02-2016) 

Επίσης είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο 
διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ) για 
λογαριασμό ποιάς ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση 
αντιγράφου σύμβασης  συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής 
περισσοτέρων της μίας (1) προσφοράς από την Ασφαλιστική Επιχείρηση 
Επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
Προσφορές οι οποίες δεν θα διαθέτουν αποδεδειγμένα τα παραπάνω κριτήρια δεν θα γίνονται 
δεκτές. 
 
Β) Οικονομική  προσφορά 
Η προσφερόμενη τιμή ανά όχημα, θα αναγραφεί στον αναλυτικό πίνακα των υπό ασφάλιση 
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οχημάτων του Δήμου Καρπενησίου που περιλαμβάνεται , εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα 
περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων , ταμείου εθνικής οδοποιίας 
(Τ.Ε.Ο), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ) 
Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των 
ζητούμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4782/2021 (Α΄36) 
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις 
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν. 
 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  
           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
Προϊστάμενο Οικονομικού  Τμήματος   
  
 


