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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 Θέμα   : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών  για την παροχή 
υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης  είκοσι  τριών (23) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της 
ΠΕ Καρδίτσας  για το έτος 2023 ». 
  
Η ΠΕ Καρδίτσας –Περιφέρεια Θεσσαλίας έχοντας υπόψη την ανάγκη  ασφαλιστικής κάλυψης είκοσι 
τριών (23) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2023 προτίθεται να προχωρήσει στη 
διαδικασία απευθείας  ανάθεσης με πρόσκληση  μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσιών 
Συμβάσεων κατόπιν συλλογής προσφορών από υποψήφιους αναδόχους  και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον χαμηλότερη τιμή.  Οι   παρεχόμενες  καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων  που θα πρέπει να  
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά  στα ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των αυτοκινήτων και οχημάτων  , 
αναφέρονται στους  σχετικούς  πίνακες: 
 (Πίνακας Ι : Κατάσταση  των επιβατικών, φορτηγών και μηχανημάτων έργου και                               
Πίνακας ΙΙ : παρεχόμενες καλύψεις  ). 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β’/26.10.2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27-10-2010): ‘’ Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας’’ όπως ισχύει», 

3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/2021) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,  

5. το π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

6. του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

7. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπ. 
Αυτοδιοίκησης..[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]. 

8. Το  ν. 4727/2020 (Α’ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» 

9. του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

10. Τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως ισχύουν από 01.01.2022 σύμφωνα με τον 
Κανονισμό με αριθμό (ΕΕ) 2021/1952 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο L398/23/11.11.2021  της Επίσημης 
Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

11. της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

13. της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075) 

14. την αριθμ. 446690/16-11-2021 ( ΑΔΑ :ΨΙΝΡ7ΛΡ-ΤΤ2) επικύρωση της απόφασης του Περιφερειακού  
Συμβούλιου Περιφέρειας Θεσσαλίας  περί έγκρισης του προϋπολογισμού  του Οικονομικού Έτους 2022, από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Θεσσαλίας  

15. Την με αριθμ. Πρωτ 25283/21-1-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ορισμός Χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

16. το άρθρο 5 παράγραφο 19 του Ν.4623/2019 όπου στις Περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια 
της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’ 147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, 
πλέον Φ.Π.Α, νοείται ο Περιφερειάρχης και σε κάθε άλλη περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή. 

17. την ΑΠ 633/18.11.2019 (ΦΕΚ 4671 Β) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Μεταβίβαση άσκησης 
αρμοδιότητας υπογραφής και υποβολής των εισηγήσεων-τεκμηριωμένων πρωτογενών αιτημάτων στους  
Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

18. Το αριθμ.  58708/14.02.2022 Τεκμηριωμένο αίτημα για την ανάγκη  δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης για 
την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και μηχανημάτων έργου (CPV:66514110-0) για την κάλυψη 
αναγκών υπηρεσιών της Π.Ε. Καρδίτσας, 

19. Το αριθμ. 22REQ010079952 πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης είκοσι 
τριών (23) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οποίο 
υπήρξε έγκριση με το αριθμ.22REQ010080058,  

20.   την αριθμ. A/A 681/16.02.2022 και ΑΔΑ: ΨΧ927ΛΡ-413 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την 

πραγματοποίηση της δαπάνης και δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης  για το έτος 2022 . 

 

 

Προσκαλούμε 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενιαία κλειστή  προσφορά στο πλαίσιο της 

ανάθεσης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για το σύνολο των   είκοσι  τριών (23) 





οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Καρδίτσας  για το έτος 2023,  της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας 

Θεσσαλίας 

Η διαδικασία διενεργείται με την παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 118 και δυνάμει της παρ. 3 του 

άρθρου 120 ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης  είκοσι τριών (23) οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου της ΠΕ Καρδίτσας, ανέρχεται το ανώτερο σε: 15.000,00€, και κατανέμεται στην 
κατηγορία ως εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΕ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

1.Λοιπές δαπάνες και 
ειδικές αμοιβές 
(Ασφάλειες οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) 

ΚΑΕ 0899.01 

15.000,00€ 

 

Οι προσφορές θα γίνουν ενιαία  για το σύνολο  των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. 
Καρδίτσας  που περιλαμβάνονται  στην  πρόσκληση, ενώ η οικονομική προσφορά θα δίδεται σε ευρώ.  

Οι παρεχόμενες καλύψεις και η λίστα των υπό ασφάλιση οχημάτων  και μηχανημάτων  έργου επισυνάπτονται 

στην παρούσα πρόσκληση και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας(www. Thessaly.gov.gr) 
Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία αποτελεί η προσκόμιση  «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» που χορηγείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της 

Ελλάδας η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 10 του Ν. 4364/2016 και επιπλέον 

η ασφαλιστική εταιρεία να ανήκει στον Φιλικό Διακανονισμό και στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής(ΣΑΠ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ   Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α Αριθμός Κυκλ. Εργ. Κατασκευής Είδος Οχήματος Υπηρεσία 

1 ΚΗΗ 3062 (ΑΔΕΙΑ 

ΚΥΚΛ.2008 ) 
 SUZUKI - GRAND 

VITARA 
Επιβατικό 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2 ΚΗΗ 3063 (ΑΔΕΙΑ 

ΚΥΚΛ.2008) 
 SUZUKI - GRAND 

VITARA 
Επιβατικό 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

3 ΚΗΗ 3064 (ΑΔΕΙΑ  ΚΥΚΛ. 

2008) 
 SUZUKI - GRAND 

VITARA 
Επιβατικό 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

4 ΚΗΗ 6636 (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ. 

2018 ) MERCEDES Φ/βατηγό 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5 ΚΗΙ 2234 (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ. 

2002 ) NISSAN Φ/βατηγό 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

6 
ΑΡ. ΠΛ. 

TSMLYED1S00B46134 
SUZUKI TZIP 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

7 ΚΗΙ 2241 (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ. 

2002 ) HONDA TZIP 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 





 

 

 

Οι   παρεχόμενες   καλύψεις    Αστικής   Ευθύνης  των   ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι οι ακόλουθες και 
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων: 

 

 

 

 

 

 

8 ΚΗΗ 3088  (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ. 

2010 ) BMC 
Φορτηγό 

Ανατρεπόμενο 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

9 ΚΗΗ 6630(ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ. 

1995 ) SCANIA Φορτηγό 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

10 
ΚΗI 4102 ΠΛ. C 

164894  (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ. 

2006 ) 
IBEKO AD 380T38 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

11 ΚΥ 5470  (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ. 

1993) SCANIA Φορτηγό 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

12 ΚΥ 5471 (ΑΔΕΙΑ 

ΚΥΚΛ.1993 ) SCANIA Φορτηγό 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13 ΚΥ 330 (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ.1985 

) INTERNATIONAL Φορτωτής 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

14 ΚΥ 342 (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ.1992 

) DEUTZ 
TRAKTER 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15 ΚΥ 343 (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ.1992 

) JCB 
ΜΕ/ΦΟΡΤ 

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

16 ΚΥ 481 (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ. 

1995 ) LIEBHERR ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

17 M.Ε. 101815 (ΑΔΕΙΑ 

ΚΥΚΛ.2006 ) HUNDAI Φορτωτής 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

18 Μ.Ε 101829 ( ΑΔΕΙΑ 

ΚΥΚΛ. 2005 ) Μ.Ε. NISSAN 101829 Διαγραμμιστικό 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

19 Μ.Ε 118504 (ΑΔΕΙΑ 

ΚΥΚΛ. 1996 ) HANUMAK ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

20 Μ.Ε 118505 ( ΑΔΕΙΑ 

ΚΥΚΛ.2004 ) HMB NOBAS Ισοπεδωτής 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

21 Μ.Ε 118506 (ΑΔΕΙΑ 

ΚΥΚΛ. 1997 ) SHIM Ισοπεδωτής 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

22 
Μ.Ε 120375 (ΑΔΕΙΑ 

ΚΥΚΛ.1997 ) CHAMPION Ισοπεδωτής 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

23 AM 63414 (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ. 

1970 ) NUFFLED EK/KO ΤΡΑΚΤΕΡ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  





 

 

                                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ   

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

                                                           
1 Σωματικές βλάβες 1.220.000 € ανά θύμα σε όλα τα οχήματα. 
2 Υλικές ζημιές 1.220.000 € σε όλα τα οχήματα. 
3 Κάλυψη Πυρός για την εμπορική αξία του συνόλου των οχημάτων. 

4 
Στα μηχανήματα έργου κάλυψης Αστικής Ευθύνης ως εργαλεία (200.000 € 
για Σ.Β. ανά θύμα και 100.000 € για Υ.Ζ.) 

5 
Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων για Ε.Ι.Χ. ΚΗΙ 2241,   ΚΗΗ 3062, ΚΗΗ 3063, 
ΚΗΗ 3064, KHI 2234 (εκτός τα Μηχ.Έργου) 

6 

Αστική Ευθύνη Εργαλείου για Φορτηγά SCANIA ΚΥ 5470, ΚΥ 5471,ΚΥ 342, 
ΚHH 6630, ΚΥ 342, ΙIVECO ΚΗΙ 4102, ΚΗΗ 3088 RAM GMC (200.000 € για 
Σ.Β. ανά θύμα και 100.000 € για Υ.Ζ.), 

7 Συμμετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας σε  φιλικό διακανονισμό 

8 
Οδική Ασφάλεια για Ε.Ι.Χ.  ΚΗΙ 2241,   ΚΗΗ 3062, ΚΗΗ 3063, ΚΗΗ 3064, 
KHI 2234, (εκτός τα Μηχ.Έργου) 

 
 
 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 

 
Κατάθεση Προσφοράς 

 
Η προσφορά θα υποβληθεί εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά: 

ΑΠΟ 

Επωνυμία: ….…………. 

Τηλ.: ….……………. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης  είκοσι  τριών (23) οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου της ΠΕ Καρδίτσας   

Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο 

 

ΠΡΟΣ 

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 

Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού  

Κουμουνδούρου 29, 43132, Καρδίτσα 

Όροφος 3ος Γραφείο 12 

 
Η προσφορά κατατίθεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ 

Καρδίτσας, Κουμουνδούρου 29, 3ος όροφος, Γραφείο 12, ΤΚ 43132, Καρδίτσα, τηλ 2441350137, (δεν 





απαιτείται εγγύηση συμμετοχής), μέχρι την Τρίτη 6   Δεκεμβρίου  2022 και ώρα 10:30 π.μ  και 

περιέχει τα εξής:  

 

 
1) Δικαιολογητικά. 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης, το οποίο 
θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα του οικονομικού φορέα. 

 

 

 
 

Αποσφράγιση/αξιολόγηση 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα θα διενεργηθεί την ίδια 

ημέρα, την Τρίτη 6   Δεκεμβρίου    2022  και ώρα 10:30 στο γραφείο 12 του Τμήματος 

Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(Καρδίτσα, 3ος όροφος Διοικητηρίου ΠΕ Καρδίτσας), παρουσία των ενδιαφερομένων ενώπιον υπαλλήλων 

του Τμήματος Προμηθειών και του Μηχανικού Εξοπλισμού. 
 

Κατόπιν της αξιολόγησης της προσφοράς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας, εκδίδεται 
σχετική απόφαση ανάθεσης, με την οποία ανακηρύσσεται ο ανάδοχος, ο οποίος και καλείται εντός 

προθεσμίας να προσέλθει στην αναθέτουσα αρχή προκείμενου να υπογράψει το συμβατικό τεύχος 

(συμφωνητικό). 
 

Ανάθεση 
Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάθεσης, ο μειοδότης που θα αναδειχθεί θα κληθεί να 

καταθέσει: 

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου). Η υποχρέωση αφορά ιδίως : 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε), τους διαχειριστές , ββ)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

- Φορολογική ενημερότητα [εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του] από την φορολογική Αρχή 

- Ασφαλιστική ενημερότητα [εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του] από ασφαλιστικό/ούς φορέα/είς 

- Απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης (πχ καταστατικά ή αποδεικτικό έναρξης 
εργασιών) ως εξής: 

 την εκπροσώπηση 
o στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά 

την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια 
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

o Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 τη νόμιμη σύσταση 
o Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 

εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

o Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης 

και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., 





ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
- Πιστοποιητικό από όπου να προκύπτει η εγγραφή (όσον αφορά την καταλληλότητα για την 

άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας) στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους (πχ Οικονομικό Επιμελητήριο στην 

Ελλάδα) [εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος], όπως 

περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό και με το οποίο να αποδεικνύουν το 
ειδικό επάγγελμά τους. 

- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: αποδεικτικό έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. ή τη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxisnet)1 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ– ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ και η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί άμεσα με την παράδοση των 

Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων και την παραλαβή τους από την Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 

σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 
προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.  

 

 

 

 

 

 

                  Ο Περιφερειάρχης  

 

 

 

                   Κωνσταντίνος Αγοραστός 

 

  

                                                 
1
 Με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 





ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, στα πλαίσια της πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης είκοσι τριών (23) οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου της Π.Ε .Καρδίτσας για το έτος 2023 , δηλώνω ότι: 

- Είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «………………………………………………………….» 

- Ο οικονομικός φορέας, τον οποίο εκπροσωπώ είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος σε όλους τους 
φορείς στους οποίους υποχρεούται. 

- Δεν συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα, τον οποίο εκπροσωπώ, οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 
παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

- Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ αναδειχτεί μειοδότης της παρούσας Πρόκλησης, θα 

καταθέσει προσηκόντως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την ανάθεση της προμήθειας,  βάσει των 

προβλεπόμενων στην Πρόσκληση.  

 

 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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