
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 

 
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2022, 

ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης  ποσού 21.718,60€  συμπεριλαμβανομένων των φόρων και κρατήσεων  ενώ προβλέπεται 
δικαίωμα προαίρεσης ποσού 3.500,00€ η ενεργοποίηση του οποίου υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 
αρχής και ασκείται με μονομερή δήλωσή της. 
Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη  βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Παρακαλούμε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας μέχρι τη Τετάρτη 22-12-2021  και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας, στο Δήμο Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών, Ασκληπιού 18, 2

ος
 όροφος, 42 100 

Τρίκαλα, υπεύθυνη κα Παναγιώτα Ευθυμίου, τηλ. 24313-51203, e-mail: panef@trikalacity.gr 
 

 

Μαζί με την προσφορά σας, να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16,  το οποίο θα έχει εκδοθεί έως και 
3 μήνες πριν  από την ημέρα  υποβολής του «άρθρο 43, παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019  (ΦΕΚ 52/Α΄/1-4-219)». 

           ή 

Υπεύθυνη Δήλωση του  ν. 1599/86, που θα  συνταχθεί μετά την παρούσα πρόσκληση,  στην οποία θα δηλώνεται ότι:  δεν 
υπάρχει  εις  βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 
4412/16.   
Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον: 

α)  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών   (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16), 

γ)  σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο. 

 Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 
προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου. 

2. Φορολογική  Ενημερότητα, (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ) από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους που θα είναι σε 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της 

 
3.Ασφαλιστική Ενημερότητα, (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, από τους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους – μέλους (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 

4. Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ή όποιου άλλου αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση άδειας σύστασης και 
λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ή του αρμόδιου φορέα που έχει την αρμοδιότητα. 

5. Άδεια από την Αρμόδια  Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 400/70, όπως ισχύει µε τις 
τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και αντικαταστάσεις διατάξεών του, που έγιναν µέχρι τώρα. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του  ν. 1599/86,  στην οποία θα δηλώνεται ότι: αποδέχεται τους όρους και απαιτήσεις της Πρόσκλησης 
και της από 25/11/2021 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών 

7.Σε περίπτωση υποψήφιου που διαμεσολαβεί στην ασφάλιση (ασφαλιστής) πρέπει να δηλώνει με υπεύθυνη Δήλωση για 

λογαριασμό ποίας ή ποίων ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβεί, ενώ πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο σύμβασης 

συνεργασίας με αυτήν.  Οι ασφαλιστές οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 

για τις οποίες καταθέτουν προσφορές, ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα των προσφορών τους.  
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Τρίκαλα ,  13-12-2021 
 Αριθ. Πρωτ.     56575 

 
 

Προς 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  

 
  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
Συνημμένα: 

1) Τεχνική Έκθεση 
2) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς           
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