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    Καβάλα  24 - 9- 2012 
            
     Αριθ. Πρωτ.: 03/οικ. 4039 

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2012 

 
ΘΕΜΑ: « Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των 
οχηµάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας, για αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές 
ζηµιές) για χρονικό διάστηµα ενός έτους, ενδεικτικού προϋπολογισµού 18.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
2) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα αρθ.21 και 23 του 
ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010). 
3)  Το Ν. 3548/07 « Καταχώρηση δηµοσιευµάτων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και 
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 
4) Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο - Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 
5) Τις διατάξεις του  άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (Α΄290) «∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα 
(τηλεοµοιοτυπία -  ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). 
6) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 
7) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος από Εµπορικές Επιχειρήσεις». 
8) Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης». 
9) Το Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου». 
10) Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/10) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
11)  Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 
2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές». 
12) Το Π.∆.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης». 
13) Την υπ΄αρίθµ.35130/739 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών για την αύξηση των 
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
14) Την υπ’ αριθµ. εγκύκλιο Π1/806/4-5-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την κατάρτιση Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2012. 
15)  Την αριθµ. 4167/2012 (ΦΕΚ 412/Β/22-02-2012) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε την αριθµ. 6698/2012 (ΦΕΚ 808/Β/19-3-2012)  περί «Καθορισµού ηµερήσιων και 
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 
16) Τον προϋπολογισµό 2012 της Περιφέρειας Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας. 
17) Την αριθµ. 659 /πρακτικό 31 / 7 - 9 -2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης  για την έγκριση διενέργειας διαγωνισµού.  
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18) Την αριθµ. 710 /πρακτικό  32  / 12  - 9 -2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης περί  εγκρίσεως όρων και επιτροπών  διενέργειας διαγωνισµού. 
19) Την αριθ.πρωτ. 3773 /  5  -  9  -2012 (Α∆Α : Β4Θ67ΛΒ-ΣΑΘ ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
1. Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, ενδεικτικού προϋπολογισµού δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ   
(18.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για 
την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχηµάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας, για αστική 
ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές) για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από το 
µεσηµέρι της 30ης/9/2012 έως το µεσηµέρι της 30ης/9/2013, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο  µέρος αυτής. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 3072 ΚΑΕ 0899.0001 «Λοιπές ειδικές αµοιβές» έτους 2012. 
 
2.      ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ                                      
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 02 / 10  /2012 ΤΡΙΤΗ 10.00 
Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 
∆/νση ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού  
Τµήµα Προµηθειών, 
Ε. Αντίστασης 20      
651 10 ΚΑΒΑΛΑ                                      

   

 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο µέχρι την προηγούµενη 
εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την    
01-  10 - 2012, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 14.30, στον 2ο 

όροφο, Γραφείο 238,  
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας,  
Ε. Αντίστασης 20 – 65110 Καβάλα.     
 

Προσφορές που κατατίθενται µε οποιοδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και 
ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό 
χωρίς να αποσφραγιστούν.  
 
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια και ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού και 
αποσφράγισης των προσφορών. Οι οικονοµικές προσφορές θα ανοιχθούν µετά την  ολοκλήρωση 
των εργασιών ελέγχου των δικαιολογητικών. 
 
     ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
      
     α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) που ασχολούνται µε το αντικείµενο 
     β) ενώσεις ασφαλιστών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
     γ) συνεταιρισµοί που ασχολούνται µε το αντικείµενο  
     δ) κοινοπραξίες ασφαλιστών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου 
να υποβάλουν την προσφορά . Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που       
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ :  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ      
                                   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ :  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄:   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 
5. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στην Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας, όσο διάστηµα 
διαρκεί το δικαίωµα υποβολής προσφορών και να παραλαµβάνει το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης 
και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισµού κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και µέσα 
στο ωράριο εργασίας της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας. 
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Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού, Γραφείο 238, 2ος όροφος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας,  
Ε. Αντίστασης 20 – 65110 Καβάλα.     

  καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
(www.pamth.gov.gr) & ( www.pekavalas.eu )και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή µέσω 
ταχυµεταφοράς, στη τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του ενδιαφερόµενου µε 
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή µη τρόπο,  σε 6 εργάσιµες µέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης, η Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας δεν έχει καµία 
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των 
ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων 
παρέλαβαν τη διακήρυξη και τα συνοδευτικά έγγραφα του διαγωνισµού, για την περίπτωση που θα 
ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της. 
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισµού υποχρεούνται µε 
την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων 
και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν εγγράφως στην Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε 
περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του 
διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τη συγκεκριµένη παροχή 
υπηρεσίας, αυτές παρέχονται τουλάχιστον 6 ηµέρες από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την 
υποβολή των προσφορών.  
6.Τα έξοδα της δηµοσίευσης του σχετικού διαγωνισµού καθώς και τυχόν επαναληπτικού 
διαγωνισµού βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη, βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 µε το οποίο 
τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007.  
7. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών  
Γραφείο 238,   2ος 

όροφος,  της ∆/νσης  ∆ιοικητικού - Οικονοµικού,  της Π.Α.Μ.Θ  – Π.Ε. Καβάλας  
Ε. Αντίστασης 20 – 65110 Καβάλα.     
a.asimis@pamth.gov.gr : 2513-503238,  fax: 2510-227408. 
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές ή µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου απαντήσεις εκ µέρους της Π.Α.Μ.Θ.- Π.Ε. Καβάλας.  
.   
8. Περίληψη της ∆ιακήρυξης έχει σταλεί: 

 
      Για δηµοσίευση:  
• Σε µία (1) ηµερήσια Νοµαρχιακή  εφηµερίδα της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 
 
Για ανάρτηση: 
• Στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
• Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης www.pamth.gov.gr 
• Στην ιστοσελίδα της  Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας www.pekavalas.eu 
• Στον πίνακα ανακοινώσεων  της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας 
• Στο Εµπορικό Επιµελητήριο της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας 
• Στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ 
  
9. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος θα επαναληφθεί σε ηµεροµηνίες 
που θα καθοριστούν εκ νέου από την Υπηρεσία µε τους ίδιους όρους ή µερική τροποποίηση αυτών. 
 
Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών διατάξεις του 
∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά, οι οποίες διέπουν την παρούσα διακήρυξη καθώς και την 
σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ 

ΠΑΥ                                 ΠΑΥΛΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ   
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Α΄ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : 
 
Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται  στην Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού ασφάλισης των πάσης φύσεως οχηµάτων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Π.Ε. Καβάλας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ.710  πρακτικό 32 /12-9 -2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται 
καθηµερινά  από τις 8.00 έως 14.30  µ.µ στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), 2ος όροφος, γραφείο 238, , Ε. 
Αντίστασης 20 – 65110 Καβάλα και έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
Προσφορές που κατατίθενται µε οποιοδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και 
ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό 
χωρίς να αποσφραγιστούν. 
2. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. 
3. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε 
συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας. 
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την 
απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας µέχρι την 
προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  
4. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για 
το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των 
προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται 
από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία. 
6. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Αναθέτουσα αρχή: Π.Α.Μ.Θ.  – Π.Ε. Καβάλας 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης: 06/2012 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού: ηµέρα  Τρίτη , 02 - 10 -2012. (Πρόχειρου διαγωνισµού 
για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχηµάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας για αστική 
ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές). 
ε) Η πλήρης επωνυµία της ασφαλιστικής εταιρείας (διεύθυνση ,αριθµό τηλεφώνου, φαξ του 
διαγωνιζόµενου).      

 
 
 
Β) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
1.  Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα ( το ένα αντίτυπο 
θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» το άλλο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» το οποίο είναι 
προαιρετικό) και ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 1 της 
διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως εξής: 

� Στον κυρίως φάκελο οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί 
µε την προσφορά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, όλα τα απαιτούµενα 
κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά συµµετοχής. 
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� Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (επί ποινή απορρίψεώς της) τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα φέρει  τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τοποθετείται εντός του κυρίως φακέλου.  

 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα επί ποινή απορρίψεως. 

 
 2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε  προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 3.  Ο προσφέρων εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.  
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό. Στους 
διαγωνισµούς, οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθµίσεις της 
παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3886/2010.  
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 
5. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που παρουσιάζουν οποιαδήποτε απόκλιση από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών τευχών. 
6.∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές,  σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως  
απαράδεκτες. 
7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά  
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
9.Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του 
διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από 
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
10. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα 
του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών 
οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφεροµένου. 
11. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
Εάν κατά την ετήσια ασφάλιση των αυτοκινήτων από την 30-9-2012 έως την 30-9-2013  προστεθούν 
καινούργια αυτοκίνητα – οχήµατα  αυτά θα ασφαλισθούν µε τους ίδιους όρους και για χρονικό 
διάστηµα από την ηµέρα της κυκλοφορίας τους  έως  30-9-2013. 

  
Γ)  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από   
την  επόµενη  της   διενέργειας του  διαγωνισµού.   Εάν  οι  διαγωνιζόµενοι  κληθούν  να παρατείνουν 
την ισχύ των προσφορών, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.∆. 118/07 και, αποδεχθούν 
την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστηµα.  
2.  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, 
εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν 
να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
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3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης: 
1. Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους 
τα εξής: 
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Π.∆. 118/07 η οποία ανέρχεται στο 
5% της προϋπολογισθείσας αξίας, ποσού 900,00 € . 
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
√ δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο  από τα αδικήµατα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νοµικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραπάνω παραγράφου (παρ. 1.β.II του 
παρόντος άρθρου) υποβάλλουν : 
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων  Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νοµικού προσώπου  οι νόµιµοι  εκπρόσωποί  του. 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 
του συνεταιρισµού.  
- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε 
µέλος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
 
√ δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου 

6  του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 
√ δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  
εκάστοτε   ισχύει,  ή ειδική εκκαθάριση  του  ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό 
άλλες  ανάλογες  καταστάσεις   (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)    και,  επίσης,  ότι   δεν  
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής  ή ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 
 

√ είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.  

 
√ Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και ότι θα εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 
επίδοσης της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου 
ή του οικείου ΟΤΑ.  

 
√ Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των  
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 και σύµφωνα µε τους όρους και 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/07. 

 
√ Να αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως, καθώς και 
ότι παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της  
Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής κατακύρωσης του διαγωνισµού, όπως και για 
κάθε λόγο δηµοσίου  συµφέροντος. 
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√ ∆εν  τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆.  118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

 
 γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους,  υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
 
ε. Tα νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωµένο   αντίγραφο  ή  
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για 
Ο.Ε και  Ε.Ε.). Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υπογραφή  τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν 
προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου. 
 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή  των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί αιτία 
αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να  
ζητήσει από τον µειοδότη δικαιολογητικά  απαραίτητα για την τεκµηρίωση της δήλωσης περί 
δικαιολογητικών του νόµου 1599/1986, τα οποία  υποχρεούται να παρέχει. 
 
2.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 
2672/1998 (Α΄290),  οφείλει να υποβάλει  σε  σφραγισµένο  φάκελο  τα εξής  έγγραφα και  
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/07. 
 
 
 
α) Έλληνες πολίτες  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 
60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας  χρεοκοπίας. 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε πτώχευση και, επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 
(2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός εγγραφή τους σ’ 
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφη ειδοποίησης.  
(5) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 

 
β) Οι αλλοδαποί: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 
(2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της 
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περ. (2) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(3)  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
(4)  Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 
 
γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου αντίστοιχα. 
(2)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα). 
(3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και  διευθύνοντα  σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.),  
 
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) 
του εδ.α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 
περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 
από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας , στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 7α 1ια΄ και 7β. 12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.       
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 
(5) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 
 
δ) Οι Συνεταιρισµοί:  
(1)  Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι  ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ.2 του παρόντος άρθρου. 
(2)  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της 
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
(4) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 

 
ε)  Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
Τα παραπάνω κατά  περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 
Η ένωση ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλες της ασφαλιστικές εταιρείες που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο από συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 
 
  3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα       
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες       
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 
Στην προκειµένη περίπτωση επειδή η προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισµού είναι κατώτερη των 
προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 118/07, από υπεύθυνη δήλωση 
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του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας 
εγκατάστασης. 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 
καταστάσεις. 
 
4.  Όλοι οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς  
   τους να υποβάλλουν ή να δηλώσουν µε υπεύθυνη δήλωση τα εξής: 
Να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
- Αντίγραφο του Ισολογισµού της Επιχείρησης του προηγούµενου οικονοµικού έτους. 
- Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από    
εκπρόσωπο του Προσφέροντα. 
- Οι συµµετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισµό, θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, 
πρωτότυπο έγγραφο ή επικυρωµένο κατά το νόµο φωτοαντίγραφο  της ∆/νσης Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπ. Εµπορίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο θα 
πιστοποιεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και ότι τηρεί τους κανόνες περί τεχνικών αποθεµάτων 
και περιθωρίων φερεγγυότητας , µε πρόσφατη ηµεροµηνία έκδοσης. Προσφορές οι οποίες δεν 
συνοδεύονται από το ανώτερο έγγραφο αποκλείονται του διαγωνισµού. 
 
Να δηλώσουν µε υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986:  
- Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. 
- Ότι θα διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο για τους σκοπούς του    
διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα    τεθούν 
υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή    επιχειρηµατικό 
απόρρητο. 
4.1. ∆ήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της 
επιχείρησης , δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν έχει εποµένως κηρυχθεί 
έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων , ότι δεν έχει 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας , ότι 
είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων 
του εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα , ότι δεν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία., νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής (επί ποινή απορρίψεως).  
4.2. Ότι τα χωµατουργικά µηχανήµατα θα έχουν κάλυψη αστικής ευθύνης για Σωµατικές Βλάβες 
καθώς και υλικές ζηµιές ως εργαλείο. 
4.3. Ότι η  εταιρεία θα συµµετέχει στο φιλικό διακανονισµό 
4.4.Ότι θα αναλαµβάνει την υποχρέωση αποζηµίωσης όταν προκληθεί ζηµιά από ανασφάλιστο 
όχηµα. 
 4.5. Στην προσφορά ρητά θα αναφέρεται : 
(α) ότι συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη ασφάλιση των οχηµάτων και για την εκχιονιστική 
λεπίδα που θα φέρουν  
(β) η τυχόν επιβάρυνση της πρόσθετης ασφάλισης του αυτοκινήτου για την έξοδο του στο 
εξωτερικό (πράσινη κάρτα) 
(γ) η ασφάλιση τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν  σε τρίτους από την προεξοχή  ογκωδών  
µηχανηµάτων κατά την µεταφορά τους  από  το ρυµουλκό  φορτηγό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – 
Π.Ε. Καβάλας. 
δ) ότι υπάρχει συγκεκριµένος αντιπρόσωπος ή πράκτορας στο Νοµό Καβάλας. 
ε) ότι η εταιρεία δεσµεύεται να ασφαλίσει κάθε νέο όχηµα που θα αποκτά η Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Π.Ε Καβάλας κατά τη διάρκεια του έτους µε τους ίδιους 
όρους καθώς επίσης και να διακόπτει την ασφάλιση ορισµένων ήδη υπαρχόντων οχηµάτων. 

     
Λοιπές Υποχρεώσεις/διευκρινίσεις 
   Υποχρεώσεις σχετικά µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και κατακύρωσης: 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται    
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα καθώς και όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης θα είναι πρωτότυπα ή θεωρηµένα κατά το νόµο 
φωτοαντίγραφα. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο:  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών όπως  έχει οριστεί στη διακήρυξη. Προσφορές που 
υποβλήθηκαν στο παραπάνω όργανο µετά το χρόνο υποβολής που αναφέρεται στη διακήρυξη δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
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Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:   
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής , µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Κατά την διαδικασία 
αποσφράγισης µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται 
η ηµεροµηνία και ο αριθµός διακήρυξης.  
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν αµέσως µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά 
την αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 
που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών 
προσφορών που υπέβαλαν κατά τον διαγωνισµό,  σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. 
 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενεργείας και 
Αξιολόγησης του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού ασφάλισης των πάσης φύσεων οχηµάτων της 
Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 710 / πρακτικό   32 / 12 -9-2012 απόφαση 
της Οικονοµικής  Επιτροπής της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
Κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης καθώς επίσης και εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, οι συµµετέχοντες λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους άλλους συµµετέχοντες (εκτός αυτών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως απόρρητα) καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Η εξέταση των 
εγγράφων θα γίνεται χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να 
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 
(Α΄290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παρ. 2 της διακήρυξης. 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω 
προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει 
ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την 
ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η 
οποία δεν µπορεί να ορισθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών). Η 
ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
έχουν αποσφραγιστεί.  
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω,  να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν καθώς 
επίσης και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο, ακόµη και αν το ίδιο είναι αρµόδιο και 
για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή 
των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.   
Οι προσφορές, µετά την αποσφράγισή τους, παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισµό και επαναφέρονται όσες φορές χρειαστεί για την αξιολόγηση τους. 
 
 
 
 ΑΡΘΡΟ 4ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι µόνο η χαµηλότερη τιµή. 
Η κατακύρωση γίνεται µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού, τελικά στην ασφαλιστική εταιρεία 
µε τη χαµηλότερη τιµή, εκ των ασφαλιστικών εταιρειών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές µε βάση τους όρους της διακήρυξης. 
Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, θα λαµβάνεται υπόψη και η 
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης.  
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αύξησης του αριθµού των προκηρυχθέντων  οχηµάτων προς 
ασφάλιση κατά την διάρκεια του έτους σε περίπτωση απόκτησης νέων οχηµάτων µέχρι ποσοστού 
30%, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου και µείωσης έως 50% σε 
περίπτωση απόσυρσης οχηµάτων. 
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- Επίσης η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και 
επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. στ του Π.∆. 118/07 
(Α΄150) χωρίς από την απόφαση της αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του ∆ηµοσίου υπό των 
διαγωνιζοµένων. 
Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 
α) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες ασφάλισης,   
β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµόσιου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 
Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους υποβάλλεται µία 
µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά 
στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνεται µε 
παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. 
Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο 
διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. 
Όταν η ασφαλιστική εταιρεία η οποία προσφέρει την χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 2 της 
διακήρυξης, η κατακύρωση γίνεται στην ασφαλιστική εταιρεία µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Σε 
περίπτωση που και αυτή δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον εταιρεία µε την αµέσως χαµηλότερη 
τιµή και ούτω καθ’ εξής. Αν καµιά από τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 1 του άρθρου 2 της διακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 της διακήρυξης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση 
συµµετοχής του µειοδότη. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο :  ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχηµάτων 
της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης (Υπόδειγµα Γ΄), 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
του παραρτήµατος ∆΄ το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη. ∆εν επιτρέπεται 
οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόµενης εγγυητικής επιστολής από το ως άνω υπόδειγµα (π.χ. 
αφαίρεση ή προσθήκη λέξεων ή προτάσεων). 
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 34 του Π.∆. 118/07. 
Υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε 
στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της  προσφοράς  
του  αναδόχου  µε  την  οποία  συµµετείχε  αυτός  στον  διαγωνισµό και η οποία  
 
προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε 
διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, 
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 
παραδροµών. 
 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Ολοκληρώθηκε η παροχή ασφάλισης των οχηµάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας. 
β.  Παραλήφθηκαν όλα τα ασφαλιστήρια. 
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών 
προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 
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Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 
προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία 
άσκησης ένδικών µέσων ή παραίτησης από αυτά. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι εγγυήσεις που θα κατατεθούν θα συνταχθούν βάσει των υποδειγµάτων του παραρτήµατος ∆΄. 
 

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ, ήτοι 
900,00€ και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, τουλάχιστον δηλαδή 150 ηµέρες. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης 
συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων (δηλαδή εκτός των: 1.Ανάληψη υποχρέωσης από το 
πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο και απευθύνεται, 2.Αριθµό διακήρυξης, 3.Ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 4.Ηµεροµηνία 
έκδοσής της, 5.Στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται) µπορούν να καλύπτονται εκ των 
υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την 
Υπηρεσία.  

 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας συν το 30% της προκηρυχθείσας ποσότητας έως το ποσό των 23.400,00€ του 
προϋπολογισµού όπως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της διακήρυξης. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την 
υπογραφή της σύµβασης και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο µήνες µετά τη λήξη της 
σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
1. Η προσφερόµενη τιµή, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α,  να δίνεται σύµφωνα µε τον 
επισυναπτόµενο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄),  για να καταστεί εύκολος ο έλεγχος:  
α. Για  κάθε αυτοκίνητο της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε Καβάλας, ξεχωριστά 
β. Για το σύνολο οχηµάτων  της  Π.Α.Μ.Θ- Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 
 
Μειοδότρια θα αναδειχθεί η εταιρεία µε την συνολικά χαµηλότερη προσφορά.    
Οι τιµές των προσφορών δίνονται σε ΕΥΡΩ µε δύο δεκαδικά ψηφία.  
Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η οικονοµική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και δεν θα περιέχει ασάφειες ενώ και στις δύο περιπτώσεις  
θεωρείται άκυρη και η προσφορά απορρίπτεται.  
ΠΡΟΣΟΧΗ η  προσφορά  θα  δοθεί  για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων ανεξάρτητα της 
έναρξης ασφάλισής των,  ούτως ώστε να έχει  λήξη την 30-9-2013  δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα 
θα ασφαλισθούν έως την ανωτέρω ηµεροµηνία , προσφορά που θα δίνει χρόνο ασφάλισης 
πέραν της 30-9-2013 θα απορρίπτεται.   

 
 
2. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων είναι: 

1. Υπέρ ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσηµο 2% πλέον ΟΓΑ 20%. 
2.  Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25% 
3.Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30% 

Παρακράτηση φόρου κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994. 
Όλες οι ανωτέρω κρατήσεις υπολογίζονται επί της τιµής µετά την έκπτωση, βαρύνουν τον       
µειοδότη (ανάδοχο), παρακρατούνται και αποδίδονται από τις Υπηρεσίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 15 
του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/2007). 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 στο άρθρο 15 του Π.∆ 118/07 για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης των παραγράφων 1 και 2 αυτού, απαιτείται η προσκόµιση παραβόλου κατάθεσης υπέρ του 
∆ηµοσίου, ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό 
προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 1.000€ και µεγαλύτερο των 
5.000€. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1.  Η ασφαλιστική εταιρεία που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνοµά της και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του 
αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
2.  Με την ίδια διαδικασία η ασφαλιστική εταιρεία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη 
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε τα ασφαλιστήρια 
συµβόλαια µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.∆. 118/07. 
3.  Η ασφαλιστική εταιρεία δεν κηρύσσεται έκπτωτη από την κατακύρωση ή την σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 
β)  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Ότι δεν αναγράφεται στο παρών άρθρο ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 
118/07 ( Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆.). 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.  Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε απόφαση 
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
2.   Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης 
∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 
συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
3.  Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 
κυρώσεις. 
 
4.  Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού 
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 
5.  Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που 
αφορά τα παρακάτω αδικήµατα: 
Ι.   Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 
ΙΙ. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης  του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
ΙV.  Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
01/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΙ∆ΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια εκτός των αρχικών θα είναι κάθε φορά αυτά που προκύπτουν από 
απόκτηση ή απόσυρση οχηµάτων τα οποία θα αναφέρονται στις έγγραφες ή προφορικές 
παραγγελίες των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας µε τους ίδιους όρους. 
  
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΧΡΟΝΟΣ , ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα ασφαλιστήρια µέσα στα χρονικά όρια και µε τον 
τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 
2. Η παράδοση των ασφαλιστηρίων θα γίνει  από την υπογραφή της σύµβασης εφάπαξ στην  
Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας και κατά την διάρκεια της σύµβασης όσων προκύψουν εκ των υστέρων 
εντός πέντε (5) ηµερών από την γνωστοποίηση των νέων οχηµάτων στην ασφαλιστική εταιρεία. 
3. Η ποσοτική παραλαβή των ασφαλιστηρίων θα γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας,  
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον µειοδότη-ανάδοχο θα γίνεται από τις 
πιστώσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας) 
µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την παραλαβή των ασφαλιστηρίων. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
1.  Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ασφαλιστηρίων συµβολαίων από την Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας). 
2. Τιµολόγιο µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 καθώς 
και την υπ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών  
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και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ 
Ο ανάδοχος  παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσής του, έναντι της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε. Καβάλας για 
τις περιπτώσεις αυξοµειώσεως των ασφαλιστηρίων αυτής.  Η Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας έχει το 
δικαίωµα να εντάξει στη σύµβαση που θα καταρτισθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της και άλλα 
ασφαλιστήρια συµβόλαια, στα οποία ο προµηθευτής δεν δύναται να αρνηθεί ούτε να προβάλλει καµία 
αξίωση όσον µε Νόµο ενταχθούν σε αυτήν.  

 
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχος και η Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας) θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 
καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος 
της σύµβασης. 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, στη προσφυγή των 
συµβαλλοµένων,   αντί   στα   ∆ικαστήρια,   σε   διαιτησία,   σύµφωνα   πάντα  µε  την   Ελληνική  
 
Νοµοθεσία. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα 
Ελληνικά ∆ικαστήρια. 

 
 

 
 Κατά τα λοιπά, ισχύει ο Ν. 2286/95 και το Π.∆. 118/07 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΜΘ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

α/α 
 ΑΡ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
  

Ίπποι Χρήση Εργοστάσιο-
Τύπος 

Έναρξη 
Ασφάλισης 

Λήξη 
Ασφάλισης 

Bonu
s-

Malus 

Παρατη-
ρήσεις 

Προσφ/νη  
τιµή 

1 ΚΗΗ 3882 10 Ε.Ι.Χ. 
OPEL H 

VAUXHALL 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

2 ΚΗΗ 3883 10 Ε.Ι.Χ. 
OPEL H 

VAUXHALL 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

3 ΚΗΗ 3884 10 Ε.Ι.Χ. 
OPEL H 

VAUXHALL 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

4 ΚΗΗ 5112 25 Ε.Ι.Χ. LAND ROVER 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

5 ΚΗΗ 5113 11 Ε.Ι.Χ. 
SCODA 

OCTAVIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

6 ΚΗΗ 5114 11 Ε.Ι.Χ. 
SCODA 

OCTAVIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

7 ΚΗΗ 5120 14 Ε.Ι.Χ. 
ROVER 

DISCOVERY 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

8 ΚΗΙ  2820 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

9 ΚΗΙ  2821 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

10 ΚΗΙ  2822 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

11 ΚΗΙ 2823 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

12 ΚΗΙ 2824 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

13 ΚΗΙ 2825 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

14 ΚΗΗ 3888 10 Ε.Ι.Χ. 
VOLKSWAGE

N TIGUAN 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

15 ΚΗΙ  2842 14 Ε.Ι.Χ. KIA MOTORS 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

16 ΚΗΙ  2844 14 Ε.Ι.Χ. KIA MOTORS 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

17 ΚΗΙ  2804 14 Ε.Ι.Χ. 

SUZUKI 

GRAND 

VITARA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

18 ΚΗΗ 3887 16 Φ.Ι.Χ. NISSAN 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

19 ΚΗΗ 3847 13 Φ.Ι.Χ. 
NISSAN 

MOTOR IB 
30/9/2012 30/9/2013 

2     
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20 ΚΗΙ  2836 16 Φ.Ι.Χ. MITSUBISHI 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

21 ΚΗΙ  2837 17 Φ.Ι.Χ. 
CITROEN 

JUMPER 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

22 ΚΗΙ  2871 36 Φ.Ι.Χ. MERCEDES 

30/9/2012 30/9/2013 

2 

ΜΕ 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ

ΙΚΗ 
ΛΕΠΙ∆Α  

  

23 ΚΗΗ 5111 35 Φ.Ι.Χ. FIAT IVECO 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

24 ΚΗΗ  5116 21 Φ.Ι.Χ. 
NISSAN 

VEHICULO 
30/9/2012 30/9/2013 

2    

25 ΚΗΗ 5117 59 Φ.Ι.Χ. THOMAS 

30/9/2012 30/9/2013 

2 

 ΜΕ 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΗ 
ΛΕΠΙ∆Α 

  

26 ΚΗΗ 5118 33 Φ.Ι.Χ. RENAULT 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

27 ΚΗΗ 5119 17 Φ.Ι.Χ. FORD WERKE 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

28 ΚΗΙ  3846 29 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
OTOKAR 

SANAYI 
30/9/2012 30/9/2013 

2 
 27 
ΘΕΣΕΩΝ 

  

29 ΚΗΙ  2873 82 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ+ 

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝ

Ο 

SCANIA 

30/9/2012 30/9/2013 

2     

30 ΚΗΥ 4971 70 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ+ 

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝ

Ο 

SCANIA 

30/9/2012 30/9/2013 

2     

31 ΜΕ116891 180 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

KOMATSU-

HANOMAG 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

32 ME 116890 136 
ΙΣΩΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 
HBM SHN 4N 

30/9/2012 30/9/2013 
2     

33 ME103739 97 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

NEW 

HOLLAND 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

34 Μ.Ε. 116892 154 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 721B 

30/9/2012 30/9/2013 

2    

35 ΚΥ 141 141 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ GALLION 

30/9/2012 30/9/2013 

2    

36 ΜΕ111877 175 ΙΣΩΠΕ∆ΩΤΗΣ  HBM NOBAS 

30/9/2012 30/9/2013 

2    

37 ME84405 136 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙ

ΚΟ 
DEMAN 

30/9/2012 30/9/2013 

2    

38 ΚΥ 5624 60 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
MF 50 

30/9/2012 30/9/2013 

2   

 
 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Σύµβαση ασφάλισης πάσης φύσεως οχηµάτων της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης ποσού ...........................€ µε Φ.Π.Α. 

 
     

 
Στην Καβάλα σήµερα στις ……………………… 2012 ηµέρα ……………….., οι παρακάτω 
συµβαλλόµενοι υπογράφοντες την παρούσα σύµβαση: 
1.Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ) (ΑΦΜ: 
997687965, ∆ΟΥ: Κοµοτηνής) που εδρεύει στην Καβάλα οδός Εθν. Αντίστασης 20 και 
εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από την Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. 
Αρχέλαο Γρανά, κάτοχο του υπ’ αριθµ. Α.∆.Τ.                          και 
2.   Η εταιρεία «…………………….............» (ΑΦΜ: ......................, ∆ΟΥ: .......................) που εδρεύει 
στην ..................................... και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ............................., κάτοχο του υπ’ 
αριθµ. Α.∆.Τ: ..............................,                                
και έχοντας υπόψη: 
- την αριθµ. 3773 /  5  -  9  -2012 (Α∆Α : Β4Θ67ΛΒ-ΣΑΘ  ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε 
αριθµό καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και  πληρωµής 2451 
- την αριθµ. 659/πρακτικό 31 / 7 -9 -2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για 
την ετήσια ασφάλιση των πάσης φύσεως οχηµάτων της  Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας) για χρονική περίοδο από το µεσηµέρι της 30/9/2012 έως το µεσηµέρι της 30/9/2013, για 
αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµίες) 
- την αριθµ. .........../πρακτικό .........../........-.........-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του 
πρόχειρου διαγωνισµού. 
 
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο Σύµβασης 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ασφάλιση των οχηµάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε Καβάλας, για αστική 
ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµίες). 
Τα υπό προµήθεια ασφαλιστήρια θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε την οικονοµική  προσφορά 
της αναδόχου εταιρίας, που θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της παρούσας  όπως παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΜΘ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

α/α 
 ΑΡ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
  

Ίπποι Χρήση Εργοστάσιο-
Τύπος 

Έναρξη 
Ασφάλισης 

Λήξη 
Ασφάλισης 

Bonu
s-

Malus 

Παρατη-
ρήσεις 

Προσφ/νη  
τιµή 

1 ΚΗΗ 3882 10 Ε.Ι.Χ. 
OPEL H 

VAUXHALL 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

2 ΚΗΗ 3883 10 Ε.Ι.Χ. 
OPEL H 

VAUXHALL 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

3 ΚΗΗ 3884 10 Ε.Ι.Χ. 
OPEL H 

VAUXHALL 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

4 ΚΗΗ 5112 25 Ε.Ι.Χ. LAND ROVER 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

5 ΚΗΗ 5113 11 Ε.Ι.Χ. 
SCODA 

OCTAVIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

6 ΚΗΗ 5114 11 Ε.Ι.Χ. 
SCODA 

OCTAVIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

7 ΚΗΗ 5120 14 Ε.Ι.Χ. 
ROVER 

DISCOVERY 
30/9/2012 30/9/2013 

2     
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8 ΚΗΙ  2820 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

9 ΚΗΙ  2821 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

10 ΚΗΙ  2822 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

11 ΚΗΙ 2823 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

12 ΚΗΙ 2824 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

13 ΚΗΙ 2825 10 Ε.Ι.Χ. SCODA FABIA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

14 ΚΗΗ 3888 10 Ε.Ι.Χ. 
VOLKSWAGE

N TIGUAN 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

15 ΚΗΙ  2842 14 Ε.Ι.Χ. KIA MOTORS 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

16 ΚΗΙ  2844 14 Ε.Ι.Χ. KIA MOTORS 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

17 ΚΗΙ  2804 14 Ε.Ι.Χ. 

SUZUKI 

GRAND 

VITARA 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

18 ΚΗΗ 3887 16 Φ.Ι.Χ. NISSAN 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

19 ΚΗΗ 3847 13 Φ.Ι.Χ. 
NISSAN 

MOTOR IB 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

20 ΚΗΙ  2836 16 Φ.Ι.Χ. MITSUBISHI 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

21 ΚΗΙ  2837 17 Φ.Ι.Χ. 
CITROEN 

JUMPER 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

22 ΚΗΙ  2871 36 Φ.Ι.Χ. MERCEDES 

30/9/2012 30/9/2013 

2 

ΜΕ 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ

ΙΚΗ 
ΛΕΠΙ∆Α  

  

23 ΚΗΗ 5111 35 Φ.Ι.Χ. FIAT IVECO 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

24 ΚΗΗ  5116 21 Φ.Ι.Χ. 
NISSAN 

VEHICULO 
30/9/2012 30/9/2013 

2    

25 ΚΗΗ 5117 59 Φ.Ι.Χ. THOMAS 

30/9/2012 30/9/2013 

2 

 ΜΕ 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΗ 
ΛΕΠΙ∆Α 

  

26 ΚΗΗ 5118 33 Φ.Ι.Χ. RENAULT 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

27 ΚΗΗ 5119 17 Φ.Ι.Χ. FORD WERKE 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

28 ΚΗΙ  3846 29 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
OTOKAR 

SANAYI 
30/9/2012 30/9/2013 

2 
 27 
ΘΕΣΕΩΝ 

  

29 ΚΗΙ  2873 82 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ+ 

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝ

Ο 

SCANIA 

30/9/2012 30/9/2013 

2     
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30 ΚΗΥ 4971 70 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ+ 

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝ

Ο 

SCANIA 

30/9/2012 30/9/2013 

2     

31 ΜΕ116891 180 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

KOMATSU-

HANOMAG 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

32 ME 116890 136 
ΙΣΩΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 
HBM SHN 4N 

30/9/2012 30/9/2013 
2     

33 ME103739 97 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

NEW 

HOLLAND 
30/9/2012 30/9/2013 

2     

34 Μ.Ε. 116892 154 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 721B 

30/9/2012 30/9/2013 

2    

35 ΚΥ 141 141 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ GALLION 

30/9/2012 30/9/2013 

2    

36 ΜΕ111877 175 ΙΣΩΠΕ∆ΩΤΗΣ  HBM NOBAS 

30/9/2012 30/9/2013 

2    

37 ME84405 136 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙ

ΚΟ 
DEMAN 

30/9/2012 30/9/2013 

2    

38 ΚΥ 5624 60 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
MF 50 

30/9/2012 30/9/2013 

2   

 
 

Άρθρο 2 
Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής 

Η παράδοση των ασφαλιστηρίων θα γίνει από την υπογραφή της σύµβασης εφάπαξ στην Π.Α.Μ.Θ – 
Π.Ε Καβάλας και κατά την διάρκεια της σύµβασης όσων προκύψουν εκ των υστέρων. 
 Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια εκτός των αρχικών θα είναι κάθε φορά αυτά που προκύπτουν από 
απόκτηση ή απόσυρση τα οποία θα αναφέρονται στις έγγραφες ή προφορικές παραγγελίες των 
Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας µε τους ίδιους όρους. 
Ο προµηθευτής των ασφαλιστηρίων υποχρεούται να παραδίδει τα νέα ασφαλιστήρια εντός πέντε (5) 
ηµερών από την γνωστοποίηση των νέων οχηµάτων στην ασφαλιστική εταιρεία. 
Η ποσοτική παραλαβή των ασφαλιστηρίων θα γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αύξησης του αριθµού προκηρυχθέντων οχηµάτων προς ασφάλιση 
κατά τη διάρκεια του έτους σε περίπτωση απόκτησης νέων οχηµάτων µέχρι ποσοστού 30%, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου και µείωσης έως 50% σε 
περίπτωση απόσυρσης οχηµάτων. 

 
Άρθρο 3 

Τρόπος και χρόνος πληρωµής 
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των 
ασφαλιστηρίων που παραδόθηκε µετά την ποσοτική παραλαβή των ασφαλιστηρίων από τις 
επιτροπές παραλαβής. 
Η πληρωµή της αξίας ασφαλιστηρίων στην ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλλεται σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα από την ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 και καθώς και την οικεία απόφαση του Υπ. Οικονοµικών 
ΦΕΚ 431/Β/7.5.98 και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  
Η ανάδοχος εταιρεία βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ασφαλιστηρίων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη. Παρακρατείται και ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του 
Ν.2198/1994 φόρος εισοδήµατος. 
 

Άρθρο 4 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας,  συν το 30% της 
προκηρυχθείσας ποσότητας έως το ποσό των 23.400,00€ του προϋπολογισµού όπως το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της διακήρυξης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο κατά δύο (2) 
µήνες. 
                  

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις και Ευθύνες προµηθευτή 

Ο προµηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύµβαση.  

 
Ο προµηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την επίτευξη του συµβατικού σκοπού 
και εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προµήθειας ασφαλιστηρίων σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης και επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
Η παράδοση των ασφαλιστηρίων να γίνεται µέσα στον καθοριζόµενο χρόνο του άρθρου 2 της 
σύµβασης. 
Αν τα ασφαλιστήρια δεν είναι σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά, τότε κρίνονται  απορριπτέα και  
η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να τα αντικαταστήσει αλλιώς επιβάλλονται οι προβλεπόµενες 
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 32, 33, 34 του Π.∆. 118/2007. 
Η ασφαλιστική εταιρεία, επικαλούµενη την αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων της σε γεγονός που 
εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρω βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. 
Καβάλας) τους λόγους και τα περιστατικά εντός δέκα (10) ηµερών από τότε που συνέβησαν 
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.      
Σ΄ αυτήν την περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης 
παράδοσης της προµήθειας. 
Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να τηρήσει όλες τις δεσµεύσεις που δήλωσε στην υποβαλλόµενη 
προσφορά της. 
Σε περίπτωση αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων  της ασφαλιστικής εταιρείας ως προς την 
ασφάλιση των οχηµάτων της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Καβάλας)  για οποιοδήποτε λόγο κατά το χρόνο 
ασφάλισης τους, τότε εκπίπτει η εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 

Άρθρο 6 
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

Ο Ανάδοχος και η Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας) θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 
καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος 
της σύµβασης. 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη στη προσφυγή των 
συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. Αν 
δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
∆ικαστήρια. 

 
Άρθρο 7 

Θέση της παρούσας σύµβασης σε ισχύ 
Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. 
 
 
Αφού συµφώνησαν αυτά οι συµβαλλόµενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού 
διαβάσθηκαν, µονογράφηκαν ανά σελίδα και υπογράφηκαν στο τέλος από τους συµβαλλόµενους. 
 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

 
 
 
 

 
 

Για την  Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε.  ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Καβάλας 

 
 
 

ΑΡΧΕΛΑΟΣ  ΓΡΑΝΑΣ 
 

 
Για την ανάδοχο εταιρεία 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄ 
 

Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

Ονοµασία Τράπεζας…………….......……. 
Κατάστηµα ……………….......………….. 
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ fax)  Hµεροµηνία έκδοσης…….…………….. 
…………….               ΕΥΡΩ ……………. 
 
 
Προς 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……….......……… 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των .................... ευρώ(...................€) υπέρ της εταιρείας ………….………………… που 
εδρεύει  στην ………………. (περιοχή),…………………………..(οδός,αριθµός), Τ.Κ. …………,  τηλ. 
………………, µε Α.Φ.Μ. ……………………. και ∆.Ο.Υ. ………………..., για τη συµµετοχή της στις 
2/8/2012 στο διενεργούµενο διαγωνισµό της ΠΑ.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας) για την 
ασφάλιση οχηµάτων για αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές) σύµφωνα µε την υπ΄ 
αρίθµ. 06/2012 ∆ιακήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανώτερο διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου. 
 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την………………………………………. 
 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος από ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
Ονοµασία Τράπεζας…………….......……. 
Κατάστηµα ……………….......………….. 
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ fax)  Ηµεροµηνία έκδοσης…….…………….. 
…………….                ΕΥΡΩ ……………. 

 
Προς 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……….......……… 

 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ………………………… ευρώ (………€) υπέρ  της εταιρείας 
……………………………………….. που εδρεύει  στην ……………….(περιοχή), 
…………………………..(οδός, αριθµός), Τ.Κ. …………,  τηλ. ………………, µε Α.Φ.Μ. 
……………………. και ∆.Ο.Υ. ………………... µέχρι του ποσού των 
…………………………………..ευρώ (……..€)  το οποίο καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής 
αξίας συν το 30% επί της συµβατικής αξίας, για  την καλή εκτέλεση  από αυτήν των όρων της από 
………σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας για την ασφάλιση οχηµάτων για αστική ευθύνη (σωµατικές 
βλάβες και υλικές ζηµιές) της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 06/2012 
∆ιακήρυξή σας. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου. 
 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι και δύο µήνες από τη 
λήξη της σύµβασης, δηλαδή µέχρι και την ………………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί µας καµιά ισχύ. 
 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων θα 
πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διατυπώνεται ο όρος: 
«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη 
η απαίτησή σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.» ή «η εγγύηση διέπεται 
από τους όρους του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007». 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ 

 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 


