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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α. (CPV 
66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων»), για ένα (1) έτος, ήτοι από 06/10/2018 
μέχρι 05/10/2019, προϋπολογισμού  6.000,00€.  
 

 
Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έχοντας υπόψη: 

 
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) και 
ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ1661/Β/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-
1999), όπως ισχύει.        

5. Το Ν. 1569/1985 «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών 
πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 183/Α/15-10-1985), όπως ισχύει.  

6. Το Ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 87/Α/16-05-1997), όπως ισχύει.  

7. Το Ν. 3557/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 “Περί 
Υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης” (ΦΕΚ 331/Α) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 100/Α/14-05-2007), όπως ισχύει. 
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8. Το Ν. 3651/2008 «Οδική βοήθεια οχημάτων» (ΦΕΚ 44/Α/18-03-2008), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 216 του Ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018) και ισχύει. 

9. Το 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» (ΦΕΚ 27/Α/16-02-2009), όπως ισχύει. 

10. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης 
ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών»  (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010), όπως ισχύει. 

11. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  
άλλες  διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

12. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), 
όπως ισχύει. 

13. Το Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας ) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-
09-2011), όπως ισχύει. 

14. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  και  ιδιαιτέρως  της  παρ.14  του άρθρου 6 (ΦΕΚ 85/Α/11-
04-2012).   

15. Το Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 
ειδικότερα την παρ. Ζ του αρ. 1 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές  συναλλαγές» (ΦΕΚ 
107/Α/09-05-2013). 

16. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως 
ισχύει.  

17. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως ισχύει.  

18. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει.   

19. Το Π.Δ. 237/1986 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 (Α΄331/76) περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/1985 (Α΄ 183/85) και τα Π.Δ. 1019/1981 (Α΄ 253/81) και 118/1985 (Α΄ 
35/85)» (ΦΕΚ 110/Α/18-07-1985) και ισχύει.  

20. Το Π.Δ. 264/1991 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/5 ΕΟΚ για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των Κρατών- Μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει 
από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων» (ΦΕΚ 98/Α/1-7-1991), όπως ισχύει. 

21. Το Π.Δ.  190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15-01-2003) (ΦΕΚ 
196/Α/14-06-2016), όπως ισχύει.  

22. Το  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως 
ισχύει. 

23. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του 
ν.4412/2016)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως ισχύει. 

24. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 



  

25. Το υπ’ αριθμ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων, περί εκτέλεσης δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων-Μέθοδος υπολογισμού της 
αξίας συμβάσεων, με τις συνημμένες σε αυτό πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

26. Την με αρ. πρωτ. οικ. 130459/2-7-2018  Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε 
Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2780/Β/12-07-2018). 

27. Την υπ’ αριθμ. οικ. 48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής», η οποία 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /10-3-2017, όπως ισχύει.  

28. Την υπ’ αριθμ. 162/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί μεταβίβασης της 
αρμοδιότητας για απευθείας αναθέσεις κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 στην Οικονομική 
Επιτροπή (ΦΕΚ 1718/Β/ 18-5-2017). 

29. Την υπ΄ αριθμ. 424/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας 
και δαπάνης για προμήθειες και  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας Αττικής έτους  2018 (ΑΔΑ ΩΦ527Λ7-Π7Γ), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 83/2018 (ΑΔΑ: 61397Λ7-9ΓΓ) και 180/2018 (ΑΔΑ: 62Μ97Λ7-3ΙΡ) 
όμοιες.  

30. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 84/2018 (ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) και 181/2018 (ΑΔΑ: 62Μ97Λ7-3ΙΡ) 
όμοιες και εγκρίθηκαν με τις  υπ΄αριθμ. 23201/8723/20-04-2018 και 55780/19589/31-07-2018 
Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

31. Την υπ΄αριθμ. 119/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
συγκροτήθηκαν: α) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή  Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., β) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και γ) Τριμελής 
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (ΑΔΑ: Ω85Φ7Λ7-ΧΙΕ), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 1360/2018 όμοια (ΑΔΑ: 63ΗΩ7Λ7-7 Η5).  

32. Το γεγονός ότι η αρ. 105/2017 (17SYMV002076364) ισχύουσα σύμβαση για την ασφαλιστική κάλυψη 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., λήγει στις 5/10/2018 και απαιτείται να 
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της εν λόγω ασφαλιστικής κάλυψης από 06/10/2018 
και μετά, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

33. Το από 19-06-2018 Δ.Υ. έγγραφο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της  Δ/σης Οικονομικών της 
Π.Ε.Α.Α., περί διαβίβασης πίνακα με στοιχεία υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της 
Π.Ε.Α.Α., που αφορούν στην ασφάλισή τους.   

34. Την υπ’ αριθμ. 1820/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., για ένα (1) έτος, ήτοι από 6/10/2018 μέχρι 
5/10/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΚΞ7Λ7-ΘΜΖ).  

35. Την υπ’ αριθμ. 136327/13-07-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΧΥΘ7Λ7-9Ι6), η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 2735 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Τμήματος 
Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής.  

 
 

ΚΑΛΕΙ 

 
Όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλουν στο Τμήμα  Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής   (17ο  χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 
15351, 1ος όροφος) έως  την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:30 μ.μ. , έγγραφες σφραγισμένες 
προσφορές  για  την  ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου της 



  

Π.Ε.Α.Α., για ένα (1) έτος, ήτοι από 06/10/2018 μέχρι 05/10/2019, προϋπολογισμού 6.000,00€, που θα 
βαρύνει τον  ΚΑΕ 0899 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές».  
 
Δημοσιότητα 
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί: 

1. στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου ΛΙΡΑ της Π.Ε.Α.Α. 1ος όροφος, και η διάθεσή της γίνεται 
από την Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α, - Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λεωφόρος Μαραθώνος – 
Παλλήνη – 1ος όροφος, 

2. στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής στη διεύθυνση www.patt.gov.gr (διαδρομή: 
ενημέρωση –διαγωνισμοί-διακηρύξεις/προσκλήσεις). 

            
 

 
Α. Περιγραφή του αντικειμένου – Όροι Εκτέλεσης  
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων 
και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., όπως περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:  



  

 
 

 
         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΌ 6/10/2018 ΜΕΧΡΙ 5/10/2019 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΚΥΚΛΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΠΠΟΙ 1η ΑΔΕΙΑ 

BONUS 
MALUS ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ 

1 KHH 2235 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 NISSAN X-TRAIL 14 24/9/2009 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 
2 KHH 2236 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 NISSAN X-TRAIL 14 24/9/2009 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 
3 KHH 2237 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 NISSAN X-TRAIL 14 24/9/2009 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 
4 KHH 2182 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 FIAT SEDICI 11 17/6/2008 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 
5 KHH 2183 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 FIAT SEDICI 11 17/6/2008 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 
6 KHH 2184 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 FIAT SEDICI 11 17/6/2008 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 
7 KHI 7278 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  HYUNDAI MOTOR C H-1 16 16/8/2005 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 
8 KHI 7288 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 SUZUKI GRAND VITARA 14 6/2/2006 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 
9 KHI 3163 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 SANTANA MOTOR VITARA 11 13/3/2004 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 

10 KHI 3046 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 MITSUBISHI PAJERO 14 9/4/2001 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 
11 KHI 7333 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 SUZUKI LIANA 11 6/5/2006 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 
12 KHI 7335 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 FIAT PANDA 9 6/5/2006 2 ΠΕΑΑ 5/10/2018 
13 ME 131953 ΜΗΧ. ΣΑΡΩΘΡΟ UCM UNIECO 40.6,SE 110 22/5/2002 3 ΠΕΑΑ 5/10/2018 

14 ME 3106 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 

ZETOR VV 1100 120 8/9/1993 2 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΣΤΟ Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ. 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΕΑΑ 
ΜΕΧΡΙ 5/10/2018 

15 ΜΕ 102405 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ NEW HOLLAND LB90B-4PT 97 22/5/2008 2 
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΕΑΑ 
ΜΕΧΡΙ 5/10/2018 

         
     
         
      
         



                                                                                                        
 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Α. Απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις των Υπηρεσιακών Οχημάτων και των Μηχανημάτων Έργου – 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της 
Π.Ε.Α.Α. πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες καλύψεις και στα ελάχιστα ποσά που 
προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους (Ν.489/1976 «Περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ’ 
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/1986 και όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και ειδικότερα:  
 

 Αστική ευθύνη για: 
α.  σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων (ανά θύμα) 
β.  υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα 
γ.  υλικές ζημιές τρίτων από ανασφάλιστο όχημα 

 
 Οδική βοήθεια για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά με μεικτό βάρος έως 3,5 τόνους 

και απόσταση αξόνων έως 3,15 μέτρα. 
 

 Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση προστασία B/M (να 
μην υπερβαίνουν τα ασφάλιστρα σε περίπτωση ατυχήματος). 

 
Η Περιφέρεια Αττικής-Π.Ε.Α.Α. θα αναθέσει τις υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης υπηρεσιακών αυτοκινήτων 
και μηχανημάτων έργου  στον  υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής σε ευρώ  (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων 
έργου που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. Για  την  εκτέλεση των υπηρεσιών  θα  υπογραφεί  σύμβαση 
διάρκειας ενός (1) έτους, ήτοι από 6-10-2018 έως 5-10-2019, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  και του 
αναδόχου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να 
είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
Προς το Τμήμα Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
«Προσφορά για την ασφαλιστική κάλυψη υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για ένα (1) έτος, από 06/10/2018 μέχρι 05/10/2019,  
προϋπολογισμού 6.000,00 €». 

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία,  Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.) 
            
Επιπλέον, απαραίτητη είναι η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:  

       
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα δηλώνουν ότι: α) αναλαμβάνουν την ετήσια  ασφαλιστική κάλυψη των αναφερόμενων στον 
Πίνακα της Πρόσκλησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.), β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

2) Δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα που 
νόμιμα τη δεσμεύουν (καταστατικό εταιρείας με τις τροποποιήσεις του, εφόσον υπάρχουν, αντίγραφο 
του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, ανακοίνωση από Γ.Ε.Μ.Η. περί μεταβολών 
καταστατικού). 

3) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 



                                                                                                        
 

 

ειδικό επάγγελμά τους (Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 
τις μεταβολές του). 

4)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας, από το οποίο να 
προκύπτει ό,τι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία έγγραφης 
ειδοποίησής μας για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, δεν υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη  
καταδικαστική απόφαση  για  κάποιον  από τους λόγους  που  αναφέρονται στο άρθρο 73 του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.  

 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου,   
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους.  
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
 
5) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (με αιτιολογία “για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και 

εκτός μεταβίβασης  ακινήτου”) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις  της εταιρείας/επιχείρησης. 
 
6) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (με αιτιολογία “για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών 

Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.”) τόσο για την εταιρεία/επιχείρηση, όσο και για τα μέλη/ απασχολούμενούς 
της με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτή εφόσον υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά της 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για αυτούς.   

 
Β. Αποσφράγιση προσφορών 
 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. 
από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κτίριο ΛΙΡΑ, 17ο χλμ 
Λ. Μαραθώνος - Παλλήνη - 1ος όροφος.  
 
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος I, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά  την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και ότι καλύπτονται οι όροι της παρούσας 
Πρόσκλησης. 
 
Γ. Υπογραφή σύμβασης 
  
Κατά   την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προσκομίσει αντίγραφο  αστυνομικού  
δελτίου  ταυτότητας.  

 
 Δ. Παραλαβή συμβατικού αντικειμένου 
 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με την σύνταξη πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής παρακολούθησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 
 
Ε. Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 
Η συμβατική αξία της ασφάλισης θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων 
(ασφαλιστήρια-συμβόλαια), για όλα τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου. 



                                                                                                        
 

 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το ν. 4446/2016 
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας 
ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016). 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).   
  
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί 
της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και 
κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και 
κρατήσεων. 
 
Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
γ) Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων.   
  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 
Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με 
τις νέες διατάξεις.  
  
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το οικονομικό έτος 2018, Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 0899 «Λοιπές δαπάνες και 
ειδικές αμοιβές». 
 
 

Η ΑΝΑΠΛ/ΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 
 
 
           ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 
Συν.:  1           
Κοιν.:  
1. Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α. 
2.Δ/νση Τεχνολογιών & Επικοινωνιών, Τμήμα Διαδικτύου  
E-mail: site@patt.gov.gr



                                                                                                        
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ Π.Ε.Α.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ 6-10-2018 ΕΩΣ 5-10-

2019  

 
 
 
 
 
 
 

                 
 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:………………  
 

 
Ημερομηνία:……………………….. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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