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νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 2021 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

γηα ηελ Δξγαζία «αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑ 

ΓΡΔΒΔΝΩΝ 2021» 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Γξεβελψλ, θ. Γεψξγηνο Γαζηακάλεο, έρνληαο ππ φςε: 

Α) Σηο δηαηάμεηο : 

1. Σνλ Ν. 1069/80 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016  
Β) Σελ 41-2020  ηερληθή πεξηγξαθή ηεο  Σερληθήο Τπεξεζίαο θαζψο ηνπο ζπλεκκέλνπο ζε απηήλ φξνπο 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ «αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο 

ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 2021» , 

Γ) Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑΓ έηνπο 2020 & 2021, ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζηνλ Κσδηθφ 

Δμφδσλ 62.05 «ΑΦΑΛΙΣΡΑ»  

Γ)  Η αζθάιηζε ησλ απηνθηλήησλ ζα θαιχπηεη ηηο ζσκαηηθέο βιάβεο θαη ηηο πιηθέο δεκηέο πνπ πξνβιέπνληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3746/2009 ν νπνίνο ηξνπνπνηεί ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε θαη αλαπξνζαξκφδεη ηα 

θαηψηαηα φξηα ησλ θαιχςεσλ Αζηηθήο Δπζχλεο θαη Αζηηθήο Δπζχλεο Δξγαιείσλ απφ 1/6/2012. Σα λέα 

θαηψηαηα φξηα Αζηηθήο Δπζχλεο νρεκάησλ ζα είλαη γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ζε 1.220.000 επξψ αλά ζχκα θαη 

γηα πιηθέο δεκηέο ζε 1.220.000 επξψ αλά αηχρεκα (Δγθχθιηνο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ππ΄ αξηζκ. 100 – 

18/07/2016). ηα επηκέξνπο ζέκαηα αζθάιηζεο έρνπλ ηζρχ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 400/70, ηνπ Ν. 489/76, 

ηνπ Ν. 2496/97 θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Κ4/585/8-4-1978 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, 

φπνπ δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνπο αλσηέξσ Νφκνπο θαη ηνπο επηζπλαπηφκελνπο Γεληθνχο φξνπο. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 
 

ηελ δηελέξγεηα Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ εξγαζία «αζθαιηζηηθή θάιπςε 

ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 2021» θαη θαιεί ηηο αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα δξαζηεξηφηεηεο αζθάιηζεο απηνθηλήησλ, είλαη κέιε ηεο Έλσζεο 

Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο θαη παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο επίζεο θαη 

δηακεζνιαβνχληα ζηηο αζθαιίζεηο πξφζσπα ζχκθσλα κε ηνλ Ν.1569/1982 φπσο ηζρχεη απνδεηθλπφκελεο ηεο 

ηδηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε επίζεκα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζηα ππεξεζηαθά 

νρήκαηα ηεο ΓΔΤΑΓ. 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή, γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαιχπηεη 

ε αζθάιηζε θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ. 

Γεθηέο γίλνληαη πξνζθνξέο πνπ θαιχπηνπλ ηελ αζθάιηζε φισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α΄ ηεο 

παξνχζεο. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη 3.830,00 €. 

Η παξνρή ππεξεζηψλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζηα ππεξεζηαθά νρήκαηα ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θαιχςεηο θαη ζηα ειάρηζηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 

ηζρχνληεο λφκνπο θαη εηδηθφηεξα: 

Αζθαιηζηηθή θάιπςε νρεκάησλ (επηβαηηθψλ-θνξηεγψλ) κε ηα θαηψηαηα φξηα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο: 

1. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζχκα 

2. Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηχρεκα 

3. Τιηθέο δεκηέο απφ αλαζθάιηζην φρεκα 

4. Θξαχζε θξπζηάιισλ 

5. Οδηθή βνήζεηα 





 

 

Αζθαιηζηηθή θάιπςε κεραλεκάησλ έξγνπ θαηά ηε ρξήζε ηνπο σο εξγαιεία (κε ηα θαηψηαηα φξηα ππνρξεσηηθήο 

αζθάιηζεο): 

1. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζχκα 

2. Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηχρεκα 

3. Τιηθέο δεκηέο απφ αλαζθάιηζην φρεκα 

4. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζχκα σο εξγαιείν 

5. Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηχρεκα σο εξγαιείν 

6. Θξαχζε θξπζηάιισλ. Γηα ηνπο εθζθαθείο – θνξησηέο ην ειάρηζην πνζφ ζα είλαη 3.000,00€ ελψ γηα ηα 

θνξηεγά θαη ην απνθξαθηηθφ ην ειάρηζην πνζφ ζα είλαη 1.200,00€ 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξφκελα πνζά είλαη θαηψηεξα ησλ ειάρηζησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Νφκν, ηφηε 

ηζρχνπλ ηα θαηά Νφκν ειάρηζηα πξνβιεπφκελα. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα ηζρχνπλ νη ππνρξεσηηθέο θαιχςεηο ηνπ Π.Γ. 237/1996, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, αλεμαξηήησο 

ηνπ αλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη δσξεάλ ηα αθόινπζα: 

Πξνζηαζία bonus – malus (λα κελ αλεβαίλνπλ ηα αζθάιηζηξα, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο). 

Τπαγσγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ θηιηθνύ δηαθαλνληζκνύ (ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηνπ άιινπ, ε 

ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ πιεξψλεηαη απφ ηε δηθή ηεο αζθαιηζηηθή εηαηξεία). 

 

Κάζε λέν φρεκα ην νπνίν ζα εληαρζεί ζηε δχλακε ησλ νρεκάησλ ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ, ζα αζθαιηζηεί κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ φια ηα ππφινηπα αληίζηνηρα, ήδε αζθαιηζκέλα νρήκαηα, αλαιφγσο 

εθαξκνδφκελνπο. 

ε πεξίπησζε απφζπξζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θάπνησλ νρεκάησλ ζα αθπξψλνληαη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 

αδεκίσο γηα ηελ ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ θαη ζα επηζηξέθνληαη ηα αλαινγνχληα αζθάιηζηξα. 

 

Άξζξν 1/. Υξόλνο, ηόπνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη απηή ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά απφ θαηάζεζε θιεηζηψλ 

πξνζθνξψλ, ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο Δπηρείξεζεο ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑΓ 1ν ρικ. Δζληθήο Οδνχ 

Γξεβελψλ - Κνδάλεο ηει. 2462025433 ή ειεθηξνληθά ζην email ηεο επηρείξεζεο deyagrevena@yahoo.gr  έσο 

ηελ  23/12/2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12.00 

 

Άξζξν 2/. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Φάθεινο Πξνζθνξάο 
ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηέο αλαγλσξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αζθαιηζηηθά πξαθηνξεία θαη 

αζθαιηζηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα δηα ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο δεόλησο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο από θάζε ελδηαθεξόκελν 

δηακεζνιαβνύλ ζηελ αζθάιηζε πξόζσπν (πξάθηνξαο, κεζίηεο, παξαγσγόο αζθαιίζεσλ θιπ.) γηα 

ινγαξηαζκό πνηαο ή πνηώλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ δηακεζνιαβνύλ θαη ε πξνζθόκηζε αληηγξάθνπ 

ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε απηήλ ώζηε λα απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε ππνβνιήο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο 

πξνζθνξάο από ηελ απηή Αζθαιηζηηθή Δπηρείξεζε. 

Ο θάθεινο εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε «Πξνζθνξά 

γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ» θαη 

ζα πεξηέρεη: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο. 

2. Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα. 

3. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη γεληθά ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, φηη ηνπο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα, φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ Γεκνζίνπ, φηη αζθεί 

λφκηκα ηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε απηήλ. 

5. Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο , ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα. 

6. Φάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν πεξηέρνληα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν νπνίνο εμσηεξηθά ζα γξάθεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Η πξνζθνξά ζα απνηειείηαη απφ ην έληππν ηεο ππεξεζίαο ζπκπιεξσκέλν. Σα επί κέξνπο 
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πνζά θαη ηα αζξνίζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο επηβαξχλζεηο. Η κε ππνβνιή ηνπ εληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειεί αηηία απνθιεηζκνχ. 

Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην (απφδεημε) φηη έιαβε ππφςε θαηά ηελ 

ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο 

κειέηεο θαη ηα απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ Τπεξεζία καο (ΓΔΤΑ 

Γξεβελψλ, 1 ν ρηι. Γξεβελψλ - Κνδάλεο, Σ.Κ.51100, Γξεβελά, πξψελ θηίξην ΔΟΜΜΔΥ, 1νο φξνθνο) κέρξη 

ηελ 23/12/2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12.00. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ζηαινύλ 

θαη ειεθηξνληθά ζην email ηεο επηρείξεζεο deyagrevena@yahoo.gr , κέρξη ηελ 

αλσηέξσ εκεξνκελία. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ αλσηέξσ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Η ηηκή ζα δίλεηαη αλαιπηηθά αλά ππεξεζηαθό όρεκα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄) θαη ζα έρεη ππνινγηζζεί 

κε βάζε ην ηζρύνλ bonus malus. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα είλαη ε ηειηθή κεηά απφ νπνηαδήπνηε 

έθπησζε ή κείσζε θαη δελ ζα ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, νχηε ζε πεξίπησζε 

πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο απηήο. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη, νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, 

ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε. 

Μεηνδόηεο ζα αλαδεηρηεί ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ 

ζπλόινπ ησλ νρεκάησλ, γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα αζθάιηζήο ηνπο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη 

θαιύπηνληαη νη όξνη ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο. 
 

Άξζξν 3/. Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξάο 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ 1 κήλα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ δειαδή  κέρξη 

23/01/2021 

  

Άξζξν 4/. Γιώζζα 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Σα έγγξαθα ησλ 

πκβάζεσλ θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ ή δηθαηνινγεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο γίλνληαη δεθηά, κφλν εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

Διιεληθή Γιψζζα ζεσξεκέλε απφ ηα θαηά ηφπνπο πξνμελεία ή ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. ε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 

 

Άξζξν 5/. Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ-Κξηηήξην Καηαθύξσζεο-Πνζόηεηεο θαηαθύξσζεο 
 απνθιεηζκνχ, είλαη 

νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ ιφγν απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ. 

αλάδνρν κε ηε ρακειφηεξε ηηκή επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο. 

 θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο ε 

πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηα ζα θαηαλεκεζεί,  ζηνπο κεηνδφηεο κε ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

ησλ εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 6/. ύκβαζε-Ιζρύο ύκβαζεο 
Ο αλάδνρνο - αλάδνρνη ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε εξγαζία θαιείηαη εγγξάθσο & άκεζα, λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο Πνηληθφ Μεηξψν, Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα (ζε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθνκηζζέληα ιήμνπλ). Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη κέρξη 

31/12/2021. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 

θαιείηαη ν επφκελνο κεηνδφηεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γ/ληε ηεο 

ΓΔΤΑΓ. Γηα ηνλ πξνκεζεπηή ν νπνίνο δελ πξνζήιζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ην ζέκα δηαβηβάδεηαη ζην 

Γ ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ επηβνιή ή κε θπξψζεσλ. 

 

mailto:deyagrevena@yahoo.gr




 

Άξζξν 7/. Παξαιαβή-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο-Αληηθαηάζηαζε  
Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζα γίλεηαη θαηά ηελ παξάδνζε, ζχκθσλα κε ην Ν. 

4412/2016. Δάλ δηαπηζησζνχλ παξαιήςεηο - δηαθνξέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο - αζθάιηζεο ηφηε 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν.4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δηαπηζησζεί αζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Τπεξεζίαο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζθαιηζηεξίνπ. 

Σα αλσηέξσ ζα εθηειεζηνχλ εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ ηελ γξαπηή θιήζε ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 8/. Υξόλνο & Σόπνο παξνρήο 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε νη λέεο αζθάιεηεο, γηα ηα ππεξεζηαθά νρήκαηα 

ηεο ΓΔΤΑΓ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνχζεο, λα μεθηλάλε ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο παιηάο αζθάιεηαο. 

Σφπνο παξάδνζεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ζεκάησλ νξίδεηαη ηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑΓ 1
ν
 

ρηι. Γξεβελψλ –Κνδάλεο, 1
νο

 φξνθνο..  

 

Άξζξν 9/. Πιεξσκή 
α) Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχληαμε 

ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο. 

β) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΓ είλαη 

ηα παξαθάησ:  

 Αζθαιηζηήξην πκβφιαην (πξσηφηππν). 

 Δηδηθφ ήκα – Βεβαίσζε αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 2 ηνπ Ν. 489/1976 

 Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

 

 

Άξζξν 10/. Πιεξνθνξίεο-Γεκνζηόηεηα 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία (αξκφδηνο: θ. Πνχιηνο Θεφδσξνο ο), ζην ηειέθσλν 2462025433 θαη 6974649719 (ινγσ ηειεξγαζίαο). 

Η παξνχζα, καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηεο,  ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

Άξζξν 11/. Γηαθνξέο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, Νόκσλ 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο κεηαμχ ΓΔΤΑΓ θαη πξνκεζεπηή 

ζχκβαζεο, ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. Όηαλ ε παξνχζα παξνπζηάδεη αζάθεηα ή 

δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ππεξηζρχεη ην Ν.4412/2016 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Γξεβελώλ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΣΑΜΑΝΗ 

 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Π Α Ρ Α ΡΣ Η Μ Α  Α΄  

ΤΠΗΡΔΙΑΚΑ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΡΓΟΤ  

ΣΗ ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

 

α/α 
Απιθμόρ 

κςκλ/πίαρ 
Έηορ 1ηρ 

άδειαρ Δίδορ 
Δπγοζηάζιο καηαζκεςήρ – 

Σύπορ- Κςβιζμόρ 
Φοπολ. 
Ιζσύρ 

Ημ/νία λήξηρ 

ςθιζηάμενος 
αζθαλιζηηπίος 

ζςμβολαίος 

ΟΥΗΜΑΣΑ ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

1 ΡΝΑ 5714 18/11/1999 Ηκηθνξηεγό  
NISSAN PICK – UP 4X4   
DIESEL TD 25    17 HP 31/12/2020 

2 ΡΝΑ 5715 10/5/2000 Van SEAT INCA VAN DIESEL 1Y   13 HP 31/12/2020 

3 ΡΝΑ 5762 8/8/1997 Ηκηθνξηεγό 
MAZDA B 2600 4X4   
ΑΜΟΛΤΒΓΗ G6-202364    17 HP 31/12/2020 

4 ΡΝΑ 6021 29/8/2001 Δπηβαηηθό  HONDA HR-V 1590 CC  11  HP 31/12/2020 

5 ΡΝΔ 1616 24/9/2007 Δπηβαηηθό AUDI A6.S6 2393   17HP 31/12/2020 

6 ΡΝΔ 2464 18/3/1977 
Φνξηεγό 

(Αλαηξεπόκελν) MERCEDES LP 1013 34HP   31/12/2020 

7 ΡΝΔ 82 2/7/2004  ΓΙΚΤΚΛΟ 
C.P.I. MOTOR CO – TRACKER 
125 -  124CC 2 HP 31/12/2020 

ΟΥΗΜΑΣΑ – ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΜΔ ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

8 ΚΗΙ 1008 18/9/2000 Ηκηθνξηεγό  
MITSUBISHI L200 4X4   
DIESEL 4D56    17HP 31/12/2020 

9 KHI 1009 9/1/2001 Ηκηθνξηεγό  
NISSAN PICK – UP 4X4   
DIESEL TD 25    17HP 31/12/2020 

10 ΚΗΙ 1019 28/2/2001 Ηκηθνξηεγό  
MITSUBISHI L200 4X4   
DIESEL 4D56    17HP 31/12/2020 

11 ΚΗY 3735 5/8/1998 Ηκηθνξηεγό  
VOLKS VAGEN TARO 4X4   
DIESEL 2L    17HP 31/12/2020 

12 ΚΗY 3743 14/5/1999 Ηκηθνξηεγό  
MAZDA B2600 4X4   
ΑΜΟΛΤΒΓΗ G6    17HP 31/12/2020 

13 ΚΗΙ 1025 29/5/2002 EΠIBATIKO  
MITSUBISHI PAJERO (ΣΤΠΟΤ 
J) 4X4   ΑΜΟΛΤΒΓΗ 1999CC    14HP 31/12/2020 

14 ΚΗΙ 1045 8/7/2004 
Φνξηεγό 

(Αλαηξεπόκελν) 
IVECO-MAGIRUS MP 190 
E35W    47HP 31/12/2020 

15 ME 29923 16/3/1989 

ΔΚΚΑΦΔΑ - 

ΦΟΡΣΩΣΗ JCB 3D-4/1987 75HP 31/12/2020 

16 ΜΔ 52721 27/5/2003 
ΔΚΚΑΦΔΑ - 
ΦΟΡΣΩΣΗ KOMATSU WB93R-2/1999 97HP 31/12/2020 

17 
ME 
109659 9/4/2009 

ΔΚΚΑΦΔΑ - 
ΦΟΡΣΩΣΗ VENIERI VF 10.23C/2008 101HP 31/12/2020 

18 ME 34922 13/5/2002 ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟ 

ΟΥΗΜΑ   / ΜΗΥΑΝΗΜΑ   
IVECO    /  HEPHAESTUS   
170E23  /  03090SA2 227HP 31/12/2020 

      

 
 

 
 
 

 
 

 
 





 

 
 

Π Α Ρ Α ΡΣ Η Μ Α  Β ΄  

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α  Α Ι Σ Η  Η   Δ Κ Γ Η Λ Ω  Η   Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ο   

ΠΡΟ : Σην Γημοηική Δπισείπηζη Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Γπεβενών (ΓΔΤΑΓ) 

 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ               :  ………………………………………..……………………………………………….. 

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ   :  ……………………………….…….………………………………………………….. 

ΔΙΓΙΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ:  ………………………………….………………….………………………………….. 

Α. Φ. Μ.  – Γ.Ο.Τ.     :  ……………………………….………………..……………………………………….. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ – Σ. Κ.   :  ………………………………….…………….……………………………………….. 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ – ΦΑΞ    :  ………………………………….………………….………………………………….. 

 

Η παξνύζα πξνζθνξά κνπ αθνξά ηελ αζθάιηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

έξγνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ, κε θάιπςε από ηελ ιήμε ηεο πθηζηάκελεο αζθάιηζεο θάζε 

νρήκαηνο, έσο θαη 31/12/2020 θαη γηα ηνπο θάησζη αζθαιηδόκελνπο θηλδύλνπο: 

1. Αζθαιηζηηθή θάιπςε νρεκάησλ (επηβαηηθώλ-θνξηεγώλ) κε ηα θαηώηαηα όξηα ππνρξεσηηθήο 

αζθάιηζεο: 

1.1. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζύκα 

1.2. Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηύρεκα 

1.3. Τιηθέο δεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα 

1.4. Θξαύζε θξπζηάιισλ 

1.5. Οδηθή βνήζεηα 

2. Αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα κεραλήκαηα έξγνπ θαηά ηε ρξήζε ηνπο σο εξγαιεία (κε ηα θαηώηαηα 

όξηα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο): 

2.1. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζύκα 

2.2. Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηύρεκα 

2.3. Τιηθέο δεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα 

2.4.  σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζύκα σο εξγαιείν 

2.5.  Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηύρεκα σο εξγαιείν 

2.6. Θξαύζε θξπζηάιισλ Γηα ηνπο εθζθαθείο – θνξησηέο ην ειάρηζην πνζό ζα είλαη 3.000,00€ 

ελώ γηα ηα θνξηεγά θαη ην απνθξαθηηθό ην ειάρηζην πνζό ζα είλαη 1.200,00€ 

 

Δπίζεο, ε πξνζθνξά κνπ πεξηιακβάλεη  δωπεάν ηα αθόινπζα: 

 Πξνζηαζία bonus – malus 

 Τπαγσγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ θηιηθνύ δηαθαλνληζκνύ 

Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο αξ. πξση …………………………………………… πξόζθιεζεο, ηνπο νπνίνπο 

απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. 

Η πξνζθνξά κνπ ηζρύεη γηα έλα (1) κήλα. 

                    …………………………. 

                        Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 





 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

α/α 
Απιθμόρ 

κςκλ/πίαρ 
Έηορ 1ηρ 

άδειαρ Δίδορ Δπγοζηάζιο καηαζκεςήρ – Σύπορ- Κςβιζμόρ 
Φοπολ. 
Ιζσύρ 

Ημ/νία 
έναπξηρ 

αζθαλιζηηπίος 
ζςμβολαίος 

Ημ/νία λήξηρ 
αζθαλιζηηπίος 

ζςμβολαίος 

Ποζό 
αζθάλιζηρ 

(€) 

ΟΥΗΜΑΣΑ ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ   

1 ΡΝΑ 5714 18/11/1999 Ηκηθνξηεγό  NISSAN PICK – UP 4X4   DIESEL TD 25    17 HP 1/1/2021 31/12/2021   

2 ΡΝΑ 5715 10/5/2000 Van SEAT INCA VAN DIESEL 1Y   13 HP 1/1/2021 31/12/2021   

3 ΡΝΑ 5762 8/8/1997 Ηκηθνξηεγό MAZDA B 2600 4X4   ΑΜΟΛΤΒΓΗ G6-202364    17 HP 1/1/2021 31/12/2021   

4 ΡΝΑ 6021 29/8/2001 Δπηβαηηθό  HONDA HR-V 1590 CC  11  HP 1/1/2021 31/12/2021   

5 ΡΝΔ 1616 24/9/2007 Δπηβαηηθό AUDI A6.S6 2393   17HP 1/1/2021 31/12/2021   

6 ΡΝΔ 2464 18/3/1977 

Φνξηεγό 

(Αλαηξεπόκελν) MERCEDES LP 1013 34HP   1/1/2021 31/12/2021   

7 ΡΝΔ 82 2/7/2004  ΓΙΚΤΚΛΟ C.P.I. MOTOR CO – TRACKER 125 -  124CC 2 HP 1/1/2021 31/12/2021   

ΟΥΗΜΑΣΑ – ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΜΔ ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ   

8 ΚΗΙ 1008 18/9/2000 Ηκηθνξηεγό  MITSUBISHI L200 4X4   DIESEL 4D56    17HP 1/1/2021 31/12/2021   

9 KHI 1009 9/1/2001 Ηκηθνξηεγό  NISSAN PICK – UP 4X4   DIESEL TD 25    17HP 1/1/2021 31/12/2021   

10 ΚΗΙ 1019 28/2/2001 Ηκηθνξηεγό  MITSUBISHI L200 4X4   DIESEL 4D56    17HP 1/1/2021 31/12/2021   

11 ΚΗY 3735 5/8/1998 Ηκηθνξηεγό  VOLKS VAGEN TARO 4X4   DIESEL 2L    17HP 1/1/2021 31/12/2021   

12 ΚΗY 3743 14/5/1999 Ηκηθνξηεγό  MAZDA B2600 4X4   ΑΜΟΛΤΒΓΗ G6    17HP 1/1/2021 31/12/2021   

13 ΚΗΙ 1025 29/5/2002 EΠIBATIKO  
MITSUBISHI PAJERO (ΣΤΠΟΤ J) 4X4   
ΑΜΟΛΤΒΓΗ 1999CC    14HP 1/1/2021 31/12/2021   

14 ΚΗΙ 1045 8/7/2004 
Φνξηεγό 

(Αλαηξεπόκελν) IVECO-MAGIRUS MP 190 E35W    47HP 1/1/2021 31/12/2021   

15 ME 29923 16/3/1989 
ΔΚΚΑΦΔΑ - 
ΦΟΡΣΩΣΗ JCB 3D-4/1987 75HP 1/1/2021 31/12/2021   

16 ΜΔ 52721 27/5/2003 
ΔΚΚΑΦΔΑ - 
ΦΟΡΣΩΣΗ KOMATSU WB93R-2/1999 97HP 1/1/2021 31/12/2021   

17 

ME 

109659 9/4/2009 

ΔΚΚΑΦΔΑ - 

ΦΟΡΣΩΣΗ VENIERI VF 10.23C/2008 101HP 1/1/2021 31/12/2021   

18 
ME 
330420 13/5/2002 ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟ 

ΟΥΗΜΑ   / ΜΗΥΑΝΗΜΑ   IVECO    /  
HEPHAESTUS   170E23  /  03090SA2 227HP 1/1/2021 31/12/2021   

ΥΝΟΛΟ   

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 




