
        
                         

       ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της 

ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας, έτους 2022-2023,συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ 

(7.000,00Ευρώ)  

 
 

         Η Π.Ε. Θεσπρωτίας έχοντας υπόψη α) την αριθμ. 27/1819/04-10-2022  απόφαση της Οικονομικής 

επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου ,περί έγκρισης και δέσμευσης πίστωσης ποσού επτά 

χιλιάδων ευρώ (7.000,00 Ευρώ) και β) το αριθμ. πρωτ. 145015/16773/10-10-2022 έγγραφο 

του τμήματος Πολιτικής Προστασίας, προτίθεται να προβεί στην ασφάλιση των υπηρεσιακών 

οχημάτων και μηχανημάτων της  για το χρονικό διάστημα από 21-11-2022 μέχρι 21-11-2023 .   

         Για τη συγκεκριμένη δαπάνη έχει εκδοθεί η α/α 2255/156814/18429/10-10-2022 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης  και καταχωρήθηκε με α/α 2355 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 

πληρωμής της υπηρεσίας μας.   

         Ο αριθμός των οχημάτων και μηχανημάτων έργου ανέρχεται σε είκοσι τρία (23) από τα οποία 

είκοσι δύο   (22) είναι με τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις και ένα (1) με μικτή 

ασφάλεια, όπως η συνημμένη κατάσταση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας.  

         Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ασφαλιστικών καλύψεων των υπηρεσιακών 

οχημάτων και μηχανημάτων της  ΠΕΘ. 

           

 A. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πλαίσιο της παρούσης, δύναται να καταθέσουν 

προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας των  Πινάκων 1 & 2  σε σφραγισμένο φάκελο 

αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στο Τμήμα  

      

                      
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                    
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
 Ταχ. Δ/νση     :   Π. Τσαλδάρη 18  
Ταχ. Κωδ.       :   46100, Ηγουμενίτσα         
Πληροφορίες :  Π. Μώκου , Χρ. Σαρμπάνη 
Τηλέφωνο      :   26653 - 60119  
E-mail             :  p.mokou@php.gov.gr 
                           ch.sarmpani@php.gov.gr 

 
      Ηγουμενίτσα, 13 -10- 2022                               
      Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 159436/18744                                                                                                           
 
 
      ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο που  
                   δραστηριοποιείται στο    
                   συγκεκριμένο αντικείμενο  



 

 

Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας – Π.Τσαλδάρη 18  ,  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  Τ.Κ.:46100   μέχρι τις  21/10/2022   ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 13:00. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την υπηρεσία ως εκπρόθεσμες. 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων και η φράση «Προσφορά για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών 

οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,  σύμφωνα 

με την αριθ.οικ.159436/18744/13-10-2022 πρόσκληση». Οι προσφορές δεν  πρέπει να έχουν 

ξέσματα, 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’ αυτή διορθώσεις, που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση 

του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Εντός του κυρίως φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται δύο 

υποφάκελοι σφραγισμένοι με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου :  

               1.  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΜΕ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1.Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι: 

α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας 

έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

β) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, 

γ) η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας της παρούσας, 

δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που 

ζητούνται από την υπηρεσία ) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. στ) στην προσφορά περιλαμβάνεται χωρίς επιπλέον χρέωση προστασία 

bonus – malus. 

2.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν 

από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες  

 



 

διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

3.Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται να δηλώνει την εκπροσώπησή του σε αυτό, 

κατά την κείμενη νομοθεσία, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την 

υποβολή του, στις λοιπές δε περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης. 

      4.Άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. 

5.Επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει τη συμμετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας στο Σύστημα 

Άμεσης Πληρωμής-Φιλικό διακανονισμό των ασφαλισμένων της. 

6.Αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας του ενδιαφερομένου (πράκτορα, μεσίτη, παραγωγού 

ασφαλίσεων κ.λ.π.) με την Ασφαλιστική Επιχείρηση ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο 

να αποδεικνύει τη συνεργασία του ενδιαφερομένου με την Ασφαλιστική Επιχείρηση. 

7.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73  του Ν. 4412/20016). 

    8.Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ, και 

9.Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας & επικουρικής) σε ισχύ για συμμετοχή σε   δημοπρασίες, σε 

διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. 

 
 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Στον συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά υπόδειγμα της οποίας υπάρχει 

στην πρόσκληση. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά συνημμένα και 

συμπληρωμένα τους ΠΙΝΑΚΕΣ . Εάν δεν είναι συμπληρωμένες οι τιμές ανά όχημα / Μ.Ε. στους 

ΠΙΝΑΚΕΣ  που επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται. 

                                     

                                        B. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

           Ανάδοχος θα αναδειχτεί ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιµή για την ασφαλιστική κάλυψη του 

συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Π.Ε. των  Πίνακων 1 & 2 , 

για όλο το χρονικό διάστηµα ασφάλισής τους, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι της 

παρούσας Πρόσκλησης. Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

                          
                          



                       
 
 
                     2.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης (κατακύρωση) και μέσα σε χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της έγγραφης ειδοποίησης από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, πρόσκληση και η απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 

συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. 

                                                       3. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας έχει το δικαίωμα: 

α) Να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή την ασφάλιση οποιουδήποτε οχήματος/ΜΕ, εφόσον 
υπάρχει λόγος (π.χ αχρηστία, ακινητοποίηση, καταστροφή, παραχώρηση κλπ) και θα 
επιστρέφονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα. 

β) Να παρατείνει μονομερώς τη διάρκεια ισχύος των συμβολαίων κατά δύο (2) μήνες, με 
έγγραφη προειδοποίηση του αναδόχου και χωρίς τροποποίηση των όρων τους. 

γ) Να ζητήσει από τον ανάδοχο την ασφάλιση οχημάτων/ΜΕ της, πλέον αυτών που 
αναφέρονται στον πίνακα ασφαλιζόμενων οχημάτων/ΜΕ, εφόσον προκύψει ανάγκη, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα, ήδη 
ασφαλισμένα οχήματα. 

     Η ισχύς της σύμβασης αφορά το χρονικό διάστημα από 21-11-2022 ώρα 00:00 έως 

21-11-2023 ώρα 24:00 και δεν θα ανανεωθούν αυτόματα για τον επόμενο χρόνο από 

τον ανάδοχο. 

 

Το κόστος ασφάλισης για κάθε όχημα/ΜΕ θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν : 

 
 τις απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις για κάθε όχημα/ΜΕ (Πίνακες 1,2 ) 
 Το γεγονός ότι όλοι οι οδηγοί/χειριστές των οχημάτων/ΜΕ είναι άνω των 23 ετών και 

έχουν  άδεια οδήγησης/χειρισμού άνω του ενός (1) έτους . 
 

Η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση, που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή 

μεταξύ της επιτροπής παραλαβής και του αναδόχου, σχετικά με την ερμηνεία ή την 



εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει 

της Ελληνικής νομοθεσίας και των αρμόδιων Δικαστηρίων. 

                                     

                                     4.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ πριν την 1η Ιανουαρίου 

2023, (άρθρο 169 του νόμου 4261/2014) για το συνολικό τίµηµα, µετά την προσκόμιση 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά 

το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία, για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και κάθε άλλο 

δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο 

κρατήσεις. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση έχουν εφαρμογή οι σχετικές 

διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016). 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: 

www.thesprotia.gr ,στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και θα παρέχεται με ελεύθερη 

πρόσβαση. 

       Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση των ανωτέρω οχημάτων - μηχανημάτων έργου       

θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 

      (τηλ.:2665360117-118).                                              

 

                                                                                                                
        
     Συνημμένα 

            1. Πίνακας οχημάτων 

     2.Πίνακας μηχανημάτων  

            3. Υπόδειγμα Οικονομικής  

                Προσφοράς 

     4.Παρατηρήσεις                                                                                             Μ.Ε.Α.    

                                                                                                   Η Προϊσταμένη του Τμήματος                            

                                                                                                                    Προμηθειών 
 

                                                                                                      Μώκου Παναγιώτα 
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Πίνακας 1. OXHMATA  ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 

 
A/A 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ  ΕΙΔΟΣ 
ΟΧ/ΤΟΣ  

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΟΣ 1ης 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΥΒΙ
ΣΜΟ

Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ             

            (€) 

1 ΚΗΥ 9922 SUZUKI JIMNY ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 4x4 2001 JSAFJB4438
00111119 

1300 4  

2 ΚΗΥ 9923 SUZUKI JIMNY ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 4x4 2001 JSAFJB9V00
1146621 

1300 4  

3 ΚΗΥ 9924 SUZUKI JIMNY ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 4x4 2001 JSAFJB4300
113937 

1300 4  

4 ΚΗΙ 9209 
 

SUZUKI GRAND 
VITARA 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 4x4 2008 JSAJTD5410
0249065 

2000 4  

5 ΚΗΥ 9958 SUZUKI GRAND 
VITARA 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 4x4 2006 JSAJTA74V0
0104739 

1600 4  

6 ΚΗΥ 9944 FIAT PANDA ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 4x4 2005 ZFA1690000
00334377 

1300 4  

7 ΚΗΙ 9208 
(Μικτή ασφάλεια) 
Απαλλαγή:300€ 

Αξία:10.000€ 

AUDI A6 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ STATION 2008 EM6X10B4F
600GG 

2000 4  

8 ΚΗΥ 9915 MERCED
ES 

COMPRESSO
R C200 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ STATION 2000 WOB203045
1A047108 

2000 4  

9 ΚΗΥ 3875 TOYOTA HILUX ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 1998 JT132LNH30
0002748 

2500 2  

10 ΚΗΥ 3880 MITSUBI
SHI 

  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 1995 JMBCNK350
ZP000108 

2000 1  

11 ΚΗΙ 9228 FIAT DUCATO ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 2010 JFA2500000
1878307 

2387 5  

12 ΚΗΥ 9957 IVECO MAGIRUS ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 2006 WJMB1VRS
20C164962 

1288
2 

2  

13 ΚΗΗ 4294 
 

MERCED
ES-BENZ 

VITO 
TOURER 

(Long) 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Πολ/πλής χρήσης 2015 WDF447703
13103175 

1598 8  

  14 ΚΗΙ 9222 DAIMLER   ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Σ & ΕΠΙΚ. 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ & 
ΕΠΙΚ. 

2006 Wdb9340821
1078673 

1194
6 

2  

15              KHH 9442 NISSAN NAVARA ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2021 VSKCTND23
U0165981 

2298 5  
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Πίνακας 2.  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 

 

A/

A 

ΑΡΙΘΜ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΟΛ. 

ΙΠΠΟΙ 

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 
            (€) 

1 ΜΕ 121903 Ισοπεδωτής γαίων (Grader) 

CHAMPION 

135HP 02-05-1995  

2 ΜΕ  51190 Ισοπεδωτής γαίων (Grader)  181HP 27-09-2004  

3 ΜΕ 109524 Ισοπεδωτής γαίων (Grader) 

NOBAS 

164HP 09-06-2009  

4 ΜΕ 121902 Φορτωτής – Εκσκαφέας 

PERKINS 

85HP 04-12-1992  

5 ΜΕ 121900 Φορτωτής INTERNATIONAL 106HP 25-11-1985  

6 ΜΕ 121901 Προωθητήρας γαίων 

KOMATSU 

200HP 03-12-1992  

7 ΜΕ 121906 Προωθητήρας γαίων 

LIΕBHERR 

180HP 05-06-1997  

8 ΑΜ 51077 Γεωργικό  πολυμηχάνημα 

FIAT  

88HP 24-06-2008  
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          3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ: 
 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………….. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΔΡΑ……………………………………. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ……………………………. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Α.Φ.Μ……………………………………. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18  
 46100  Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α  

 

    Για την ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε.         
Θεσπρωτίας με  τις ασφαλιστικές καλύψεις  προσφέρουμε τη συνολική τιμή των : 

 

Ποσό…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

(ολογράφως) και ..................................... (αριθμητικώς) 

 

Η τιμή ανά όχημα / Μ.Ε. και η συνολική τιμή αναγράφεται στη στήλη ετήσιο ασφάλιστρο του 
συν/νου και υπογεγραμμένου ΠΙΝΑΚΑ 1 KAI 2  της Πρόσκλησης. 

 
  Ηγουμενίτσα  /10/2022 

  

                                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                                                                              

                                                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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4.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Για τα μηχανήματα έργου θα παρέχεται κάλυψη Αστικής Ευθύνης κατά την λειτουργία 

τους ως εργαλείο με ελάχιστο όριο 200.000 € ανά ατύχημα για σωματικές βλάβες, 

50.000 € ανά ατύχημα για υλικές ζημιές και ασφάλιση πυρός 

 Αξία κάθε μηχανήματος έργου 25.000€ 

 Οδική βοήθεια στα οχήματα 

 Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν τα ακόλουθα: 

- Προστασία BONUS-MALUS (να μην ανέβουν τα ασφάλιστρα σε περίπτωση 

ατυχήματος) 

- Κάλυψη σε φυλασσόμενους χώρους (parking-πλοία-ιδιωτικοί χώροι 

στάθμευσης) αφού με βάση την Ελληνική νομοθεσία δεν καλύπτονται με απλό 

συμβόλαιο αστικής ευθύνης 

- Κάλυψη σε περίπτωση σύγκρουσης με ανασφάλιστο όχημα (αν κάποιος είναι  

ανασφάλιστος και συγκρουστεί με όχημα της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου η υπηρεσία αποζημιώνεται από την δική της εταιρεία. 

- Σε περίπτωση ομολογουμένης υπαιτιότητας του τρίτου εμπλεκόμενου σε 

ενδεχόμενο ατύχημα και αποδοχής της υπαιτιότητας από την ασφαλιστική 

εταιρεία του τρίτου, η Π.Ε. Θεσπρωτίας πληρώνεται από τον ανάδοχο. 

                                                             

 


