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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  

Email: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

Κιλκίς, 17-12-2020 

Αριθ. Πρωτ: 5406 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

 

Θέμα: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.162,73 € (ΑΝΕΥ ΦΠΑ). 

 

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

 

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ 

ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.162,73 € (ΑΝΕΥ ΦΠΑ).  

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς λήγουν την 01-01-2021 και απαιτείται η 

έκδοση καινούργιων ασφαλιστηρίων.  

  

Τα οχήματα  που απαιτείται να ασφαλιστούν για το έτος 2021, κατανέμονται στις παρακάτω ομάδες : 

 

1.Τέσσερα  (4) μηχανήματα έργων (οχήματα ομάδας 1) 

2.Δώδεκα (12) επαγγελματικά οχήματα τύπου φορτηγάκια κλειστά είτε ανοικτά, (οχήματα ομάδας 2) 

3. Δύο (2) φορτηγά διαξονικά με ανατροπή  και γερανό, (οχήματα ομάδας 3) 

4.Ένα (1) φορτηγό τριαξονικό με ανατροπή, (όχημα ομάδας 4). 

5.Ένα (1) μηχανάκι (μοτοποδήλατο) 50 κυβ. εκατ. (όχημα ομάδας 5). 

 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας 1,  (4 οχήματα) είναι αστική ευθύνη σωματικών 

βλαβών, αστική ευθύνη υλικών ζημιών, αστική ευθύνη σωματικών βλαβών ως μηχάνημα και  αστική 

ευθύνη υλικών ζημιών ως μηχάνημα. 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας 2, (12 οχήματα) είναι αστική ευθύνη 

σωματικών βλαβών, αστική ευθύνη υλικών ζημιών, υλικές ζημίες από ανασφάλιστο,  θραύση 

κρυστάλλων, και οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα. 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας 3,  (2 οχήματα) είναι αστική ευθύνη σωματικών 

βλαβών, αστική ευθύνη υλικών ζημιών, θραύση κρυστάλλων, αστική ευθύνη από μεταφερόμενο 

φορτίο, αστική ευθύνη σωματικών βλαβών ως μηχάνημα και αστική ευθύνη υλικών ζημιών ως 

μηχάνημα. 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις για το όχημα της ομάδας 4, (1 όχημα) είναι αστική ευθύνη σωματικών 

βλαβών, αστική ευθύνη υλικών ζημιών, θραύση κρυστάλλων και  αστική ευθύνη από μεταφερόμενο 

φορτίο.  

Οι ασφαλιστικές καλύψεις για το όχημα της ομάδας 5, (1 όχημα) είναι αστική ευθύνη σωματικών 

βλαβών και αστική ευθύνη υλικών ζημιών. 

 

Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑ Κιλκίς, ΚΑΕ: 62.05 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ), εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2020. 

Σχετικό CPV: 66510000-8 (Υπηρεσίες ασφάλισης). 
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Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε έως 23-12-2020  Ημέρα Τετάρτη και ώρα 

14:00μ.μ.στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς τα εξής:  

 

1. Οικονομική προσφορά  (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 

μελέτης) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο) 

 

Η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης της προσφοράς, δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του 

αναδόχου  για την προσκόμιση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, πριν την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

Έτσι, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος, 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, υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

  

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Ν. 4605/2019, άρθρο 43 – ΦΕΚ 52 

Α’/01-04-2019) (η Υ.Δ. αντικαθιστά την υποχρέωση υποβολής αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου που αφορούν δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία από 2.500€ έως 20.000€). 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα και του Ταμείου σας 

 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή  οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, με το 

οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό του επάγγελμα. 

  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο οποία  θα δηλώνει ότι στην περίπτωση 

πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας που εκπροσωπεί , θα αναλάβει με δική του 

δαπάνη,  την ασφάλιση όλων των οχημάτων του διαγωνισμού σε άλλη εταιρεία χωρίς την 

οικονομική χρέωση της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

 

Ο Γ. Διευθυντής  της ΔΕΥΑ 

Κιλκίς 

 

Αβραμίδης Ηλίας 

 Χημικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  

Email: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» 

 

Του/Της: 

Επάγγελμα: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Διεύθυνση έδρας: 

Τηλέφωνο: Κινητό:   

Fax: e-mail:   

 

Α/Α 
ΜΑΡΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΑΔΕΙΑΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΙΜΟΙ 

ΙΠΠΟΙ / ΚΥΒΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 1  (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ) 

1 JCB 4CX  ME 60998 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

10/5/2001 ( Πραγματική) 69 

ΙΠΠΟΙ 

 

2 JCB 4CX ME 40592 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

14/1/1999 (Πραγματική) 91 

ΙΠΠΟΙ 

 

3 JCB 1CX ME 40591 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

14/1/1999 (Πραγματική) 41 

ΙΠΠΟΙ 

 

4 MERCEDES ME 80671 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

26/10/2004 (Πραγματική) 408 

ΙΠΠΟΙ 

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ) 

5 FIAT SCUDO KIB 9104 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 

2/2/2001 13 ΙΠΠΟΙ  

6 FIAT DOBLO KIE 3597 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 

13/5/2003 13 ΙΠΠΟΙ  

7 FIAT DOBLO  KIE 3596 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 

13/5/2003 13 ΙΠΠΟΙ  

8 TOYOTA 4X2 KHY 5930 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 

14/6/2000 17 ΙΠΠΟΙ  

9 TOYOTA 4X4 KHY 5949 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 

8/5/2000 17 ΙΠΠΟΙ  
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10 TOYOTA 4X2 KIE 4896 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 

26/9/2003 17 ΙΠΠΟΙ  

11 
REANULT-

KAGOO 
KIE 9402 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 

29/11/2005 13 ΙΠΠΟΙ  

12 IVECO  NHZ 5154 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ - 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

4/2/2006 20 ΙΠΠΟΙ  

13 
MITSUBISHI 

4X4 
KIZ 7347 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 

12/6/2009 17 ΙΠΠΟΙ  

14 
TOYOTA 

HILUX 
KIH 2627 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 

15/7/2014 17 ΙΠΠΟΙ  

15 
TOYOTA 

HILUX 
ΚΙΗ 4960 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 

24/3/2017 17 ΙΠΠΟΙ  

16 
TOYOTA 

HILUX 
KIH 6066 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 

30/3/2018 17 ΙΠΠΟΙ  

 ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΑΥΤΟΦΟΡΤΏΣΕΩΣ) 

17 MERCEDES KIZ 9061 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ 

ΓΕΡΑΝΟ 

20/10/2010 72 ΙΠΠΟΙ  

18 MERCEDES KIE 1926 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ 

ΓΕΡΑΝΟ 

29/1/2002 36 ΙΠΠΟΙ  

ΟΧΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΦΟΡΤΗΓΟ  ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ) 

19 MERCEDES ΚΙΖ2864 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ  

23/1/2007 88 ΙΠΠΟΙ  

ΟΧΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΜΗΧΑΝΑΚΙ ) 

20 PIAGGIO OZK0800 ΜΟΤΟ 07/07/2006 50 ΚΥΒΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 

Παρέχω  τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως σύμφωνα με το. Ε.Κ 2016/679 για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, τη συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο, επεξεργασία και ανάρτηση στο Διαδίκτυο, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ κτλ. 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. των προσωπικών δεδομένων μου τα οποία δηλώνονται με την παρούσα 
δήλωση, προκειμένου να προβείτε στην διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Έχω δικαίωμα να ανακαλέσω οποτεδήποτε την 
συγκατάθεσή μου χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας  που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. 

 

Τόπος: …………………………. Ο προσφέρων 

   

 

 

Ημερομηνία: …………………………..  (υπογραφή - σφραγίδα) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός
: 

 Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

1) έλαβα πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης τις οποίες αποδέχομαι ανεπιφύλακτα 

2) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς/αναθέσεις και δεν έχω υποπέσει σε σοβαρό 

παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας 

3) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας 

και επικουρικής ή  έχω προβεί σε διακανονισμό για την καταβολή τους. (Καταγραφή  των  φορέων κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται  καταβολή εισφορών) 

4) έχω εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου ή του 

ελληνικού δικαίου 

5) είμαι εγγεγραμμένος σ΄ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά μητρώα, συλλόγους που τηρούνται στο κράτος-

μέλος εγκατάστασής μου, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 

6) δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία,γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
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7) κατέχω τα προσόντα που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

8) αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα 

ζητηθούν για την ανάθεση της μελέτης.  

 

 

 

 

 

 
Ημερομηνία:   

 
   Ο/Η – ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 




