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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                   Δράμα : 14-12-2021
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                          
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2  & 1ης Ιουλίου                                                                      
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες: Μαυρίδης Δημήτριος                                   Προς : Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350664
Ηλ. Ταχ/μείο: dmavr@dimosdramas.gr                                         
                                                                                                     

                                          

Θέμα :   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την 
  ασφάλιση  μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας από 01-01-2022   έως 08-08-2022.

              
  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : εννιακόσια ογδόντα ευρώ (980,00 €)

       

Σύμφωνα με τον Ν. 489/76 (ΦΕΚ. Α΄331/1976) και τις τροποποιήσεις του περί υποχρεωτικής 
ασφάλισης των αυτοκινήτων, επιβάλλεται η ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου μας που 
αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα για το χρονικό διάστημα από  01-01-2022  έως 08-08-2022.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ασφάλιση μεταφορικών μέσων του, με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  51520/14-12-2021  εισήγηση της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και την υπ΄ αρ. Α.Α.Υ.1065/12-07-2021 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α. 20.6253.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την ασφάλιση των οχημάτων και η  
κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα που θα δώσει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : εννιακόσια ογδόντα ευρώ (980,00 €). 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, χρησιμοποιώντας το συνημμένο ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ, να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη  21-12-2021 
και ώρα 10:00 πμ, στo πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας  1ος όροφος. Προσφορές που θα 

λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ 

όψη.

 Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 2ος όροφος γρ.212
Προσφορά για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας. 
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 Η ασφάλιση των  οχημάτων του Δήμου μας που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα γίνει για το 
χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως και 08-08-2022.

Στο ποσό προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι εκ του νόμου επιβαλλόμενες καλύψεις (αστική 
ευθύνη για σωματικές βλάβες, αστική ευθύνη για υλικές ζημιές κ.λ.π.) 

Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο φάκελος εκτός της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα παρακάτω : 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 
του άρθρου 73  του Ν.4412/2016, εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, 
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – 
μέλους

γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 
οικείου κράτους - μέλους(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης 
του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

στ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνετε ότι μελετήσατε και αποδεχθήκατε 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Πλέον των ανωτέρω, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν προστασία bonus - malus (να 
μην ανεβαίνουν τα ασφάλιστρα, σε περίπτωση ατυχήματος) και να εφαρμόζει το Σύστημα Άμεσης 
Πληρωμής - Φιλικό διακανονισμό, πληρώνοντας στον Δήμο Δράμας, τυχόν ζημίες που θα 
υποστούν με υπαιτιότητα τρίτων, ανεξάρτητα από την εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένος ο 
υπαίτιος. 

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» που χορηγείται από την Διεύθυνση Εποπτείας 
Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδας η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή 
δυνάμει του άρθρου 3 παρ.10 του Ν.4364/2016 (ΦΕΚΑ13). 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2521350664 του κ. Δημητρίου Μαυρίδη,  γραφείο 212. 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/
Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟ-
ΓΗΣΙΜΟΙ 

ΙΠΠΟΙ 

ΕΤΟΣ 1ΗΣ 
ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ

ΕΤΟΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

1. 1 Φορτηγό 
απορ/ρο

IVECO ΚΥ-8698 18 2015 2010

2. 2 Φορτηγό 
απορ/ρο

MERCEDES ΚHH-5287 38 2015 2014

3. 3 Φορτηγό 
απορ/ρο

MERCEDES ΚHH-5288 38 2015 2014

4. 4 Φορτηγό 
απορ/ρο

MERCEDES ΚHH-5289 38 2015 2014

5. 5 Φορτηγό 
απορ/ρο

MERCEDES ΚHH-5291 38 2015 2014

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

     ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Δήμος Δράμας                                              «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας »
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης                      από 01-01-2022  έως και 08-08-2022
                                                                                Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή
                                  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

ΚΑΤΗΓΟΡΙ
Α 

ΟΧΗΜΑΤΟ
Σ

ΕΡΓΟΣΤΑ
-ΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣ-
ΚΕΥΗΣ

ΑΡ.ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙ-
ΜΟΙ ΙΠΠΟΙ 

ΑΣΦ/ΣΤΡΟ 
ΜΙΚΤΟ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

6. Φορτηγό 
απορριμμα-

τοφόρο

IVECO ΚΥ-8698 18

7. Φορτηγό 
απορριμμα-

τοφόρο

MERCED
ES

ΚHH-5287 38

8. Φορτηγό 
απορριμμα-

τοφόρο

MERCED
ES

ΚHH-5288 38

9. Φορτηγό 
απορριμμα-

τοφόρο

MERCED
ES

ΚHH-5289 38

10. Φορτηγό 
απορριμμα-

τοφόρο

MERCED
ES

ΚHH-5291 38

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

       

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου

Εκπροσώπου της Εταιρείας
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