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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  
ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
2) Τις διατάξεις του Π.∆. 146 (ΦΕΚ 239A΄/ 23/12/2010)  «Οργανισµός της Περιφέρειας  
∆υτικής Μακεδονίας ». 
3)  Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) “Προµήθειες του 
δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων” 
4)  Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις”, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5) Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου». 
6)  Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
7) Την αριθµ.35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ1291/Β/2010) Απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµικών περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
8) Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”. 
9)  Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α/2012) “Ρυθµίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ. 
10) Την αριθµ. 296693/5006/03-11-2014 (ΦΕΚ 3081/τ'Β/17-11-2014) απόφαση του 
Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδος για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους 
Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 
11)  Το αρίθµ.66845/2022/12-6-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την 
ασφάλιση των επιβατικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Π.Ε. Φλώρινας µε 
Α∆ΑΜ:REQ002886266 (πρωτογενές αίτηµα) 
13) Την αρίθµ.80423/2478/2-7-2015 αίτηµα του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης 
∆ιοικητικού -Οικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας προς την Οικονοµική Επιτροπή της Π.∆.Μ. για 
έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού Π.Ε. Φλώρινας 
έτους 2015 για την ασφάλιση των υπηρεσιακών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. 
Φλώρινας. 
14)  Την αρίθµ.1200/10-7-2015 (Α∆Α:743Ρ7ΛΨ-ΠΗ2) απόφαση της Ο.Ε. της Π.∆.Μ. περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Π/Υ της Π.Ε. Φλώρινας οικ. έτους 2015 για την 
ασφάλιση των επιβατικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Π.Ε. Φλώρινας. 

Προς:  Ασφαλιστικές Εταιρίες και                                                                                                     
           Ασφαλιστικούς Πράκτορες 
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15)  Την αρίθµ.87904/2753/21-7-2015 (α/α 2120/2015) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας (εγκεκριµένο αίτηµα µε Α∆ΑΜ 15REQ002957219) µε 
αριθµό καταχώρησης στην Υ∆Ε 386 στον Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0899.01 ποσού 11.000,00 € (Α∆Α: 
7ΖΣΧ7ΛΨ-ΩΩΚ). 
16) Την αριθµ. 1270/5-8-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.∆.Μ (Α∆Α: 
79ΦΣ7ΛΨ-ΧΕ∆) µε την οποία εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση ανάδειξης αναδόχων 
περισσοτέρων των δύο (2) για την ασφάλιση των επιβατικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 
της Π.Ε. Φλώρινας για το χρονικό διάστηµα 2015-2016. 
 
 

 
Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης µετά από συλλογή 
και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για 
την ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρία της ασφάλισης των οχηµάτων και των µηχανηµάτων της 
Π.Ε. Φλώρινας για τις υποχρεωτικές καλύψεις ασφάλισης σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των    
11.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
  Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0899.01 οικονοµικού έτους 2015. 
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή. 
  Τα υπό ασφάλιση αυτοκίνητα και µηχανήµατα περιγράφονται στον συνηµµένο Πίνακα Ι, που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
    Η διάρκεια ασφάλισης των οχηµάτων θα είναι ενός (1) έτους, αρχόµενου από την 

υπογραφή της σύµβασης, με δυνατότητα παράτασης ενός έως δύο μηνών με απόφαση της 

αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής. 

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
    Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα   του 
πίνακα Ι όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το κόστος ασφάλισης (χωρίς ΦΠΑ) 
   Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των επιβατικών 
αυτοκινήτων και µηχανηµάτων (Πίνακα Ι) και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή 
προσφοράς µέρους µόνο των ζητούµενων οχηµάτων. 
   Σε περίπτωση προσφορών µε το ίδιο οικονοµικό τίµηµα θα γίνει διαπραγµάτευση µε τους 
υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει µειοδότης θα γίνει κλήρωση. 
  Το ποσό της οικονοµικής προσφοράς δεν επιδέχεται καµίας αλλαγής. 
 
2. ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την οικονοµική προσφορά τους 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 
τους: 
* δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργίας της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν έχουν εποµένως κηρυχθεί έκπτωτοι 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 έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά της άσκησης της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας,   ότι   είναι   συνεπείς  στην εκπλήρωση   τόσο   των  συµβατικών  
υποχρεώσεων,   όσο   και   των υποχρεώσεων τους εν γένει προς τον ∆ηµόσιο τοµέα, ότι δεν 
κάνουν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 
την υπηρεσία.  
* δεν τελούν υπό πτώχευση, διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συµβιβασµό, 
διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συµβιβασµό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση, 
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης.  
* είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. 
 
 
 
3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο 
µέχρι τις   17-8-2015  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:00 στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών 
της Π.Ε. Φλώρινας, 5ος όροφος,  Πτολεµαίων 1,  Φλώρινα ΤΚ 53100 και η κατάθεσή της 
γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε courier. 
Προσφορές  που  θα  υποβληθούν µετά  τη   συγκεκριµένη   ηµέρα  και   ώρα  θεωρούνται  
εκπρόθεσµες  και   δεν παραλαµβάνονται. 
  Για περισσότερες πληροφορίες οι 23850 54504. 
  Η   παρούσα   πρόσκληση   είναι   αναρτηµένη   στη  ∆ιαύγεια   και   στο   δικτυακό   τόπο   
της Αναθέτουσας Αρχής http://florina .gr 

 

 

. 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 
 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΤΥΠΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΙΠΠΟΙ 

MERCEDES KHY 4581  2015-2016 14 

HYUNDAI KHY 7897  2015-2016 11 

HYUNDAI KHY 7898  2015-2016 11 

HYUNDAI KHY7899  2015-2016 11 

NISSAN KHY 7874  2015-2016 10 

HONDA KY 7871  2015-2016 14 

HONDA KHY 7872  2015-2016 14 

MERCEDES KHI 9256  2015-2016  

STEYER KY 9276  2015-2016 58 

SCANIA KY 5475  2015-2016 56 

SCANIA KY 5461  2015-2016 51 

PETER KY 1593  2015-2016 300 

SHM ME 4976  2015-2016 136 

SHM ME 4977  2015-2016 181 

HOLLAND ME 102984  2015-2016 180 

UNIMAC 2100 KHY 7894  2015-2016 36 

DAIMLER 

UNIMAC 500 

ME 102998  2015-2016 230 

DEYTZ KY 1600  2015-2016 158 
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NISSAN KY 4978  2015-2016 134 

MAZDA KHI 9257  2015-2016 17 

SCANIA KHY 4587  2015-2016 51 

HYUNDAI ME 89791  2015-2016 166 

HANOMAC ME 4971  2015-2016 180 

NEW HOLLAND ME 102985  2015-2016 104 

MITSUBISHI KHI 9277  2015-2016 15 

RENAULT ME 89788  2015-2016 215 

KONRAD ME 1593  2015-2016 99 

JCB ME 1599  2015-2016 85 

BMC 200030 Α.Π.  2015-2016 370 

                                    ΣΥΝΟΛΟ   
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