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   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

       
      Ο ∆ήµος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών    µε 
τίτλο «Υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων -µηχανηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας για το έτος 
2018» , µε την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον ∆ήµαρχο  , σύµφωνα µε την 
191/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής .Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στα 
18.600,00 ευρώ . 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την 
υποχρεωτική ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις 
καλύψεις που αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Προσόντα ενδιαφεροµένων   
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν 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.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων 
µε επίσηµα έγγραφα.  
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή 
αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόµενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για 
συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
α. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα παρακάτω αδικήµατα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 
4412/2016):Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ∆ωροδοκία, Απάτη, 
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 
ανθρώπων.( Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) 
στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και 
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.) 
β. ότι δεν έχουν  αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

3.  Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης. 
4.  Οι συµµετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισµό, θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά 

τους, έγγραφο της ∆/νσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Απολογιστικής του Υπ. 
Εµπορίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο θα πιστοποιεί την άδεια σύστασης 
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της εταιρείας και ότι τηρεί τους κανόνες περί τεχνικών αποθεµάτων και περιθωρίων 
φερεγγυότητας , µε πρόσφατη ηµεροµηνία έκδοσης. 

5.  Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι υπάρχει 
αντιπρόσωπος ή πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, ασφαλιστικός 
σύµβουλος κλπ. µε έδρα το Νοµό Κοζάνης και ότι ο συγκεκριµένος αντιπρόσωπος ή 
πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, ασφαλιστικός σύµβουλος κλπ. θα 
αναλάβει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως αφορά το ασφαλισµένο όχηµα 
του ∆ήµου Εορδαίας σε περίπτωση ατυχήµατος. Μαζί µε τη βεβαίωση θα υποβληθεί 
τουλάχιστον µία υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) επικυρωµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής τοπικού αντιπροσώπου στο Νοµό Κοζάνης ο οποίος θα 
αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως σε περίπτωση εµπλοκής 
ασφαλισµένου οχήµατος του ∆ήµου Εορδαίας. 

6. Οικονοµική προσφορά .  Οι οικονοµικές προσφορές θα υποβληθούν σύµφωνα µε το 
σχετικό υπόδειγµα της µελέτης 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους µέχρι και την 

Παρασκευή  8-12-2017 και ώρα  12:00 π.µ.  στο γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας, 
25ης Μαρτίου 15 Πτολεµαΐδα. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν άµεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας και ο τελικός µειοδότης θα κληθεί να προσκοµίσει τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά (ποινικά µητρώα, φορολογική –ασφαλιστική ενηµερότητα), πριν την 
ανάθεση των υπηρεσιών και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 
Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας, (αρµόδιοι υπάλληλοι κ. 
Κεσίδου Παρασκευή και κ. ∆επάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 
email:grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες .  

 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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