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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών   
ΤΜΗΜΑ: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                                                                                                        
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Καλλιόπη Παπαναστασάτου     
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Αριστομένους  8  -   Τ.Κ. 123.51
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 20.19.339  - 322 
Fax: 213 20 19 395
Email: promhthies@agiavarvara.gr                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Διαδικασία ανάθεσης υπηρεσίας ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων 
(αυτοκινήτων, δικύκλων, τρίκυκλων, απορριμματοφόρων, φορτηγών, μηχανημάτων 
έργων κ.λ.π.), του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το χρονικό διάστημα 01-07-2021 έως 01-07-
2022.

Η Αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας  - Αττικής
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ αρ. φύλλου Α/147/8/8/16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ αρ. 
φύλλου Α/36/9/3/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ισχύει.

2. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το άρθρο 11 παρ.1 του Ν.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4038/12, ΦΕΚ-14/Α/02-02-12.

4. Το Ν.4270/14 ΦΕΚ143/Α/28-6-14 αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

5. Τη με αριθμό 316/2020 απόφαση Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.

6. Την με αριθμό 77/2021/18-06-2021 Τεχνική Προδιαγραφή του Τμήματος Επισκευών 
& Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου.

7. Το με αρ. πρωτ. 13686/18-06-2021 πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσίας 
ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων (ΑΔΑΜ: 21REQ008795147) του Τμήματος 
Επισκευών & Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του 
Δήμου.  

8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 
στους κ.α. 10-6253.001, 15-6253.001, 20-6252.001, 20-6253.001, 30-6252.001, 30-
6253.001, 35-6252.001, 35-6253.001 και τις Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς 
Υποχρέωσης με αριθμό B/52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/23-06-2021.
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9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου για τη σχετική υπηρεσία.

Σας γνωστοποιεί ότι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ενδιαφέρεται για την ανάθεση της υπηρεσίας 
ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων, τρίκυκλων, 
απορριμματοφόρων, φορτηγών, μηχανημάτων έργων κ.λ.π.), του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
για το χρονικό διάστημα 01-07-2021 έως 01-07-2022.  

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε τη προσφορά σας καθημερινά κατά τις ώρες 8.00π.μ. - 
15.00μ.μ., το αργότερο μέχρι την 28-06-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. (Αριστομένους 
8, 1ος όροφος Γρ. Προμηθειών).

Επιπρόσθετα, 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, θα 
πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού φορέα  ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016 όπως ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)                          

3.  Ασφαλιστική ενημερότητα

Τα δικαιολογητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε 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. 

4. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ) 

  Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφοράς 28-06-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

 Κωδικός CPV 66510000-8

 Προϋπολογισμός δαπάνης  15.737,78€ 

           

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ
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