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                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                           
               ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ                                      Σέρρες,  15 Νοεμβρίου 2021 
                 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                     

               Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Αρ. Πρωτ. 729213(5740) 
  ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ  
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ        
         Ταχ.Δ/νση       : Κων.Καραμανλή 36 
         Ταχ. Κώδικας  : 621 10 Σέρρες(Κωδ. NUTS:EL526)          ΠΡΟΣ: Ασφαλιστικές Εταιρίες       
         Πληροφορίες   : Κ.Αγγελίδης                                                και Ασφαλιστικούς Πράκτορες 
         Τηλέφωνο        : 2321350357                                              
          Εmail              : aggelidis@serres.pkm.gov.gr                                             

                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρία, της 
ασφάλισης των αυτοκινήτων και πάσης φύσεως τροχοφόρων της Π.Ε. Σερρών για το έτος 
2022, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV:66514110-0) 

          
              Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

        2) Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-     
       12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 Απόφαση του Γενικού     
        Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β/30-12-2016), 

3) Τον Ν.4270/2014, «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014), 
4) Τον Ν.4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-
2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

         5) Τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014) «Πρόσβαση στη  
         δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων κ.λ.π.», 
         6) την με αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. 

περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 

         7) Την αρ.14/4/10-3-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:6TΘ67ΛΛ-   
         ΝΩΙ), περί έγκρισης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2021, όπως  
         τροποποιήθηκε και ισχύει, 
         8)Το με αρ.πρωτ. 580055(4655)/5-10-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009326257) πρωτογενές αίτημα  

του Τμ. Ανθρωπίνων Πόρων & Υποστήριξης Π.Ε. Σερρών, για την ασφάλιση υπηρ. οχημάτων Π.Ε. 
Σερρών  για το έτος 2022, 
9) Την με αρ.πρωτ. 661430(5264)/18-10-2021 απόφαση ανάληψης, που καταχωρήθηκε με α/α  
3421 στο βιβλίο εγκρίσεων της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ω8ΓΑ7ΛΛ-5ΔΖ, ΑΔΑΜ:21REQ009381718), 
10) Την επιτακτική ανάγκη της ασφάλισης των αυτοκινήτων και πάσης φύσεως τροχοφόρων της 
Π.Ε. Σερρών για το έτος 2022, 

 
ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρία 
της ασφάλισης των αυτοκινήτων και πάσης φύσεως τροχοφόρων της Π.Ε. Σερρών από 01-01-2022 
έως 31-12-2022, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00 
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φ.721 και ΚΑΕ 0879.α.01 του 
προϋπολογισμού Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 2021. 
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             ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

        ΕΤΟΥΣ  2022  
 

        

A/A 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ 

ΙΣΧΥΣ  
(HP)           ΕΙΔΟΣ 

 

 

1 ΚΗΙ     5724 HONDA HR-V 11  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  4X4  (JEEP)                      

2 ΚΗΗ   4536 SUZUKI   VITARA 14  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  4X4  (JEEP)                      

3 ΚΗΥ   9065 KIA MOTORS SPORTAGE 14  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4X4  (JEEP)                      

4 ΚΗI     9521 LADA  NIVA 12  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  4X4  (JEEP)                      

5 ΚΗI     9522 LADA  NIVA 12 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  4X4  (JEEP)                      

6 ΚΗI     9523 LADA  
 
NIVA 12 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  4X4  (JEEP)                      

7 ΚΗI     9524 LADA  
 
NIVA 12 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  4X4  (JEEP)                      

8 ΚΗI     9525 LADA  
 
NIVA 12 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  4X4  (JEEP)                      

9 KHI     9541 LADA  
 
NIVA 12 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  4X4  (JEEP)                      

10 ΚΗΥ   9093 MITSUBISHI   PAJERO 13 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  4X4  (JEEP)                      

11 KHH   4586 DAIHATSU TERIOS 9 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  4X4  (JEEP)                      

12 ΚΗΗ  8535 FIAT TIPO 10 
 
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

13 KHH  8536 FIAT TIPO 10 
  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

14 KHY   5288 OPEL  ASTRA 9  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

15 KHY   5295 HYUNDAI  ΗΥUNDAI MOTORS 9  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

16 ΚΗΙ     5725 MITSUBISHI CARISMA 9  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

17 KHI     5718 FORD   FOCUS 11  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

18 ΚΗΥ 5218 MERCEDES  MERCEDES 36 ΦΟΡΤΗΓΟ YNIMUG  

19 ΚΗΗ   4564 CITROEN BERLINGO 11 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

20 KHH  4587 ΚΙΑ ΜΟΤΟΡS CEE’D 10 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

21 KHH  4581 ΚΙΑ ΜΟΤΟΡS CEE’D 10 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

22 ΚΗΥ   9084 MERCEDES MERCEDES 208 D 16 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  
 

23 ΚΗΗ 8512   NISSAN NAVARA 14 ΦΟΡΤΗΓΟ  

24 ΚΗΗ  4554   NISSAN  TL45/20 18 ΦΟΡΤΗΓΟ  

25 ΚΗΗ 4585 MERCEDES MERCEDES 96 

ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΑΝΑΤΡΕΠOMΕΝΟ-
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ  

26 ΚΗΗ  4551   IVECO  PB1V(4X4) 47 

ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΑΝΑΤΡΕΠOMΕΝΟ-
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ  

27 

 
 
KΗΗ  4553   

 
 
FIAT-IVECO 140EW 

 
 

35 

ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΑΝΑΤΡΕΠOMΕΝΟ-
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ  
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28 KΗΗ  4552   IVECO 140EW 35 

ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΑΝΑΤΡΕΠOMΕΝΟ-
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ  

29 KY 461 HBM-NOBAS  99 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  

30 ΚΗΥ  5219 MITSUBISHI   
MITSUBISHI                 
L200 15 ΦΟΡΤΗΓΟ   

31 KHH 4582   DAF FTT 3000DKY 70 EΛΚΥΣΤΗΡ+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ  

32 ΚΗΗ 4555 FIAT iVECO 41 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ  

33 KY    4634 PIAGGIO PIAGGIO 9 ΦΟΡΤΗΓΟ  

34 ΙΧ 102611  ΝΕW HOLAND D 180 189 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ  ΓΑΙΩΝ  
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ)  

35 ME 465   
FOREDIL 
MACCHINE 114 EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

36 
 
KY 447  

 
JCB 

 
3CX-4 85 EΚΣΚΑΦΕΑΣ   

 
37 ΙΧ 92770   HYUNDAI HL 757-7  166 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

38 ME 466  BIZZOCHI NISSAN      136 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  

39 ΙΧ 97313   KUHN NEW HOLLAND 
TB 151 
TL80A(S) 

          
82                                  

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ  
 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  

 
 
              Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις εκ του νόμου προβλεπόμενες  
         υποχρεωτικές καλύψεις και θα αφορούν το σύνολο των αυτοκινήτων και πάσης φύσεως τροχοφόρων.  
 

     Όσον αφορά τα επιβατικά οχήματα θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα συμπεριλαμβάνεται στην 
ασφάλιση τους οδική βοήθεια και θραύση κρυστάλλων. 

 
Η ανάδοχος εταιρία δεσμεύεται να ασφαλίσει κάθε νέο όχημα που θα αποκτά η Π.Ε. Σερρών κατά 

τη διάρκεια του έτους με τους ίδιους όρους. 
 

      Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην 
Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 
σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα σύμφωνα με το Ν.1569/85 
όπως ισχύει.  
     Επίσης είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο 
διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορα, μεσίτη, παραγωγό ασφαλίσεων κλπ) για 
λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας και η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου σύμβασης 
συνεργασίας με αυτήν. 
 

           Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία μόνο προσφορά. Οι προσφορές 
τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορές 
για μέρος του έργου δε γίνονται αποδεκτές. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι με την 
κατάθεση των προσφορών τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 
 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος θα περιέχει 

δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 
 
 

1) «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιέχει:  

 
Α) ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, οι οικονομικοί φορείς: 
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α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους ακόλουθους 
λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό μητρώο) 
 Για τα νομικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για τους 
διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
 
β) Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες 
καταστάσεις από παρόμοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016) 
γ)  Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής). (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016) 
  
δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του 
Ν.4412/2016) 
 
ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
στ)  Δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 περ. α), γ), δ), ε), στ), ζ), η)  
και θ) του Ν.4412/2016 και 
 
ζ) Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος τους η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Άρθρο 74 παρ. 4 του Ν.4412/2016).  
 
      Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των ανωτέρω        
περιπτώσεων α) και β) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκαταστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά. 
 
Β) νομιμοποιητικά στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων. 
 
      Τα αποδεικτικά για τις παραπάνω περιπτώσεις - δηλαδή α) ποινικό μητρώο (Για τα νομικά 
πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ προσκομίζεται ποινικό μητρώο για τους διαχειριστές και σε 
περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.), β) πιστοποιητικό 
δικαστικής φερεγγυότητας (περί μη πτώχευσης και μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες), που εκδίδονται από αρμόδια (δικαστική) αρχή, γ) ασφαλιστική ενημερότητα,  
δ) φορολογική ενημερότητα και ε) πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο, θα προσκομιστούν 
μόνο από τον ανάδοχο πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.  
 
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά των περιπτώσεων α) και β) πρέπει να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, των περιπτώσεων γ) και δ) να είναι εν 
ισχύ την ημέρα της υποβολής τους και της περίπτωσης ε) καθώς και τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης (σε περίπτωση νομικών προσώπων), τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.   

 
 

2)   «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου. 

 
         
      Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στα γραφεία του 
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Τμήματος Προμηθειών, Κ. Καραμανλή 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, (Κωδ. NUTS:EL126), 
τηλ. 2321350357, μέχρι και τη Δευτέρα 22-11-2021 και ώρα 10:00 π.μ.  και οι οποίες θα ανοιχτούν 
δημόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ.Πόρων της Π.Ε. Σερρών τη Δευτέρα  22-11-
2021 και ώρα 10:30 π.μ. 
      Για περισσότερες πληροφορίες και παροχή στοιχείων για τα υπό ασφάλιση οχήματα οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Δόμπρου τηλ. 23213 50369. 

 
      Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 
www.pkm.gov.gr 
 
 
 

                                                                                                       Ο Αντιπεριφερειάρχης  
                                                                                                                 Π.Ε. Σερρών 
 
                                                                                    
 
                                                                                             
                                                                                                      Παναγιώτης Σπυρόπουλος      

http://www.pkm.gov.gr/
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