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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Άρτα  4  Οκτωβρίου 2022                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                   Αριθμ. πρωτ:οικ.3455 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
              
Ταχ. Δ/νση      : Πλ. Εθν. Αντίστασης                      Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
Ταχ. Κώδικας   : 47132 
Fax                   : 2681072285 
Πληροφορίες   : Α. Χρυσικού 
Τηλέφωνο        : 2681361033 
E-mail:  xrisikou@peartas.gov.gr 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την απευθείας ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών 
οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2023, 
συνολικού προϋπολογισμού  δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€). 
 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

Κ Α Λ Ε Ι 
 

        Τις αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, με δυνατότητα διαμεσολάβησης πρακτόρων 
και ασφαλιστικών συμβούλων – ασφαλιστικοί πράκτορες – ενώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων, 
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.Δ. 400/70 (ΦΕΚ 10Α), του Ν. 1569/1985 
(ΦΕΚ 183 Α) όπως  τροποποιήθηκαν  και ισχύουν και οι οποίες είναι ενταγμένες στο Σ.Α.Π. 
(φιλικός διακανονισμός) να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου  παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης υπηρεσιακών οχημάτων 
και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, για το 
χρονικό διάστημα από 01-01-2023 ώρα 00:00 έως 31-12-2023 ώρα 24:00. 
 
Με την αριθμ. 16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ:Ω1Τ07Λ9-12Γ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – 
Π.Ε. Άρτας έτους 2022 όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την αριθμ.  25/1697/22-09-2022     
(ΑΔΑ:Ψ6ΦΡ7Λ9-75Θ)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) για την 
ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, έτους 2023, σε βάρος του  Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0899 του Προϋπολογισμού  της 
Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022 και η υλοποίησή της δαπάνης  με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης και εν συνεχεία εκδόθηκε η Α/Α 2135/αριθ.πρωτ. οικ.3339/26-09-2022 
(ΑΔΑ:6ΜΕΞ7Λ9-ΙΔΚ)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2233 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας.      
         Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ασφαλιστικών καλύψεων που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.   

          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 Άρτας του Πίνακα 2 του Παραρτήματος  σε σφραγισμένο φάκελο 
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στην Δ/νση 
Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας – Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης  (1ος ΟΡΟΦΟΣ)   ΑΡΤΑ Τ.Κ.:47132   μέχρι τις    18/10/2022  ημέρα   Τρίτη  
και ώρα   11:00.  Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα γίνει αποσφράγιση των 
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προσφορών, δημόσια, παρουσία των συμμετασχόντων ή νομίμων εκπροσώπων τους, εάν το 
επιθυμούν. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την υπηρεσία ως εκπρόθεσμες. 

  
 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
          
         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 Άρτας, 
έτους 2023, σύμφωνα με την αριθ. οικ.3455/04-10-2022  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   με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου : 

 

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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, και   
ε) 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. 
 
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
       Στον συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά υπόδειγμα της οποίας 
υπάρχει στην πρόσκληση. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά συνημμένο  
και συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Εάν δεν είναι συμπληρωμένες οι  
τιμές ανά όχημα /Μ.Ε. του ΠΙΝΑΚΑ 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  που επισυνάπτεται στην 
οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται. 
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       Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των οχημάτων/Μ.Ε. του ΠΙΝΑΚΑ 2 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  επί ποινή αποκλεισμού. 
       Επισημαίνεται ότι εφόσον η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφορά 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 
2. 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. Άρτας 
του Πίνακα 2 του Παραρτήματος,  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.  
 
 

3.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

       
      Μετά την κοινοποίηση  της  απόφασης ανάθεσης (κατακύρωση)  ο ανάδοχος καλείται 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. 
 
 
4. 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. Άρτας 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 01-01-2023 ώρα 00:00 έως 
31-12-2023 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 του 

Παραρτήματος) 
 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. 
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5. 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 και θα παρέχεται με ελεύθερη 
πρόσβαση, με τα σχετικά συνημμένα, στην διαδικτυακή διεύθυνση:  www.peartas.gov.gr. 
 
        
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                        
     ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2                            
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
   ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
   ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ 
   ΟΧΗΜΑΤΑ/ΜΕ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 

 
 
 

ΑΣΗΜΩ ΧΡΥΣΙΚΟΥ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 1  & 2 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  

  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:οικ.3455/2022  
ΕΠΩΝΥΜΟ 
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………….. 
ΕΔΡΑ……………………………………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ……………………………. 
Α.Φ.Μ……………………………………. 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
47132  ΑΡΤΑ 

 
 
 
 
Για την ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας με 
τις ασφαλιστικές καλύψεις που αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  
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 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  της πρόσκλησης. 
  
 
 
 
                                                     
                                                                                 ΑΡΤΑ .…/10/2022                           
 

   Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
                                                              (Ανήκει στην πρόσκληση με αριθ. πρωτ οικ.3455/04-10-2022) 
                                                               Πίνακας 1.Ασφαλιστικές καλύψεις οχημάτων/ΜΕ Π.Ε. Άρτας 

   

α/α Ασφαλιστικές καλύψεις Ελάχιστο ζητούμενο ασφαλιζόμενο ποσό 
Προσφερόμενο 

ασφαλιζόμενο ποσό 

1 Αστική ευθύνη προς τρίτους - σωματικές βλάβες ανά θύμα Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

2 Αστική ευθύνη προς τρίτους - υλικές ζημιές ανά ατύχημα ”    ”  

3 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα Ασφαλ. αξία οχήματος (βλ. πίν. 2)  

4 Πυρκαγιά & τρομοκρατικές ενέργειες ”    ”  

5 Φυσικά φαινόμενα ”    ”  

6 Θραύση κρυστάλλων από οποιαδήποτε αιτία 
1.000,00€ 

άνευ απαλλαγής 
 

7 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού/χειριστή - θάνατος & μόνιμη 
μερική/ολική ανικανότητα 

15.000,00€  

8 Νομική προστασία ---  

9 Οδική βοήθεια ---  

10 Ολική & Μερική κλοπή Ασφαλ. αξία οχήματος (βλ. πίν. 2)  

11 Ίδιες ζημιές 
Ασφαλ. αξία οχήματος με απαλλαγή ως 

500,00€  (βλ. πίν. 2)  
 

12 
Αστική ευθύνη προς τρίτους - σωματικές βλάβες ανά θύμα ως 
εργαλείο 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

13 
Αστική ευθύνη προς τρίτους - υλικές ζημιές ανά ατύχημα ως 
εργαλείο 

”    ”  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Ανήκει στην πρόσκληση με αριθ. πρωτ οικ.3455/04-10-2022) 
 

Πίνακας 2: Ασφαλιζόμενα οχήματα/ΜΕ της Π.Ε. Άρτας 
 
 

α/α 
Αριθμός  

κυκλ/ρίας 
Ημερ/νία  
1ης άδειας 

Είδος Εργοστασιακός τύπος 
Φορολ 
ισχύς 

Ισχύς 
(PS) 

Ασφαλ.  
αξία (€) 

Ασφαλ.  
καλύψεις 
(πίν. 1) 

Ετήσιο 
ασφάλιστρο  

(€) 

1 ΚΗΗ 4292 17/12/15 Επιβατικό 
Mercedes-Benz Vito Tourer 

Long 
11 --- 18.500 1-11  

2 ΚΗΗ 6781 13/02/20 Επιβατικό Suzuki Ignis 9 --- 13.000 1-9  

3 ΚΗΗ 6783 23/12/20 Επιβατικό Dacia Duster 9 --- 15.000 1-9  

4 ΚΗΗ 6784 23/12/20 Επιβατικό Dacia Duster 10 --- 20.500 1-9  

5 KHH 6789 14/10/21 Επιβατικό 
Hyundai Tucson Premium-

7DCT 
11 --- 30.000 1-11  

6 ΚΗΙ 1561 04/01/01 Επιβατικό Suzuki-Santana Vitara 11 --- 4.000 1-9  

7 ΚΗΙ 1570 29/01/98 Επιβατικό Suzuki-Santana Vitara 11 --- 3.500 1-9  

8 ΚΗΙ 1598 30/06/05 Επιβατικό Honda HR-V 11 --- 6.000 1-9  

9 ΚΗΙ 7970 17/01/07 Επιβατικό Suzuki Grand Vitara 13 --- 9.000 1-9  

10 ΚΗΙ 7985 31/07/08 Επιβατικό Audi Α6 14 --- 10.500 1-11  

11 ΚΗΙ 8040 21/02/19 Επιβατικό Hyundai Tucson 11 ---- 23.500 1-9  

12 ΚΗΗ 9441 12/11/21 Ημιφορτηγό Nissan Navara np300 14 --- 31.000 1-10  

13 ΚΗΙ 8036 11/08/04 Ημιφορτηγό Toyota Hilux 17 --- 12.000 1-9  

14 ΚΗΙ 8042 19/12/19 Ημιφορτηγό Fiat Fullback 15 --- 25.000 1-10  
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15 ΚΗΙ 7969 27/11/06 Φορτηγό1 Iveco E3 TSTO 77 --- 40.000 1-8, 12, 13  

16 ΚΗΙ 7980 10/09/07 Φορτηγό1 DAF 4X2ECF75 55 --- 50.000 1-8, 12, 13  

17 ΚΥ 9086 15/04/02 Φορτηγό Fiat-Iveco A1LD00/1 35 --- 10.000 1-8  

18 ΜΕ 92817 25/01/07 Φορτωτής Hyundai HL757-7 --- 166 35.000 1-8, 12, 13  

19 ΜΕ 103811 07/05/08 
Εκσκαφέας-
Φορτωτής 

New Holland LB90Β --- 97 22.000 1-8, 12, 13  

20 ΜΕ 120960 20/10/04 Λιπαντής Toyota Hilux / Θεοδωρίδης --- 103 10.000 1-8, 12, 13  

21 ΜΕ 120963 17/10/95 Προωθητής Liebherr PR732BL --- 180 20.000 1-8, 12, 13  

1 Φέρει λεπίδα αποχιονισμού-καθαρισμού δρόμων & διασκορπιστή άλατος Σύνολο  

 
 
 
                                                     ΑΡΤΑ …./10/2022                         
      
                                                         Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                            

    

 

                                                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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