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ΘΕΜΑ : « ∆ιενέργεια Πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων για 

την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων 

έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2014». 

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 Έχοντας υπόψη : 

1/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 και 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου 

τοµέα και Ν.Π.∆.∆.». 

2/ Τις διατάξεις του Π.∆.118/07, περί «Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

(Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/07). 

3/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-

2010). 

4/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της δι-

αφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητι-

κών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

5/ Την Υπ. Αριθµ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 

Β’ 1291/2010) «Αύξηση και ορισµός σε ΕΥΡΩ των χρηµατικών ποσών του 

άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, 

που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

6/ Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-

12-2010). 
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7/ Την ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης των αυτοκινήτων οχηµάτων και µηχα-

νηµάτων έργων (Μ.Ε.) διαφόρων φορολογήσιµων ίππων για τις υπηρεσίες 

της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.  

8/ Τις αριθµ.οικ407/38/7-1-2011 και 6061/205/8-2-2011 αποφάσεις της Περι-

φέρειας Ηπείρου, περί ορισµού Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέ-

ρειας Ηπείρου. 

9/ Την αριθµ. 31/1361/04-11-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

 
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και  

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο, σε ΕΥΡΩ, για τις ασφα-

λιστικές καλύψεις που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, των αυτοκινήτων, ο-

χηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.   

1.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός  του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των δεκα-

πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) µε Φ.Π.Α. για την ασφαλιστική κάλυψη των 

αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β΄ (Ειδικός Φορέας 072 ΚΑΕ 0899). 

 

2.ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Π.Ε.ΑΡΤΑΣ 
Τµήµα Προµηθειών  

ΠΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  
1ος ΟΡΟΦΟΣ 

28-11-2013 Πέµπτη 10:00 π.µ. 

 

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές, µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται από την παρούσα 

διακήρυξη. 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές αναγνωρισµένες ασφαλιστικές εταιρείες, µε 

δυνατότητα διαµεσολάβησης πρακτόρων και ασφαλιστικών συµβούλων – 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-1Τ8



  

ασφαλιστικοί πράκτορες – ενώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων, που πληρούν 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.∆. 400/70( ΦΕΚ 10Α), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει και οι οποίες είναι ενταγµένες στο Σ.Α.Π. (φιλικός 

διακανονισµός). 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, δι-

ορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθω-

ση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προ-

σφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προ-

σφορών, ήτοι η Επιτροπή ∆ιενέργειας / Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού, 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. 

Οι προσφορές θα είναι σφραγισµένες και θα κατατίθενται, στην αρµόδια 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, µέχρι την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής 

του διαγωνισµού ή ταχυδροµικώς, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση, ότι 

αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την προηγούµενη εργά-

σιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα 13.00 µ.µ. 

 Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν 

από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδο-

νται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας / Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 

του διαγωνισµού, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη 

διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες, που κατατέ-

θηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλο-

νται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕ-

ΣΜΑ. 

     Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 

προµήθεια (Π.Ε.. Άρτας – ∆/νση ∆/κου – Οικ/κού /Τµήµα Προµη-

θειών) 

3. Ο αριθµός της διακήρυξης. (  3438/11-11-2013) 

4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα.  
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     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Εντός του κυρίως φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνο-

νται δύο υποφάκελοι  σφραγισµένοι  µε τις ενδείξεις: 

Ι.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Α. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 

του άρθρου 8 του   Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου 

υπογραφής, στην οποία θα  δηλώνεται ρητά ότι: 

α)δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., 

δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελ-

µατικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε 

τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, 

τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν 

γένει προς τον ∆ηµόσιο τοµέα 

β)η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυ-

ξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλα-

κτα  

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

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και  

 δ)δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληρο-

φοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία   

ε)δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π ∆/τος 60/2007(συµµετοχή σε 

εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από πα-

ράνοµες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού 

Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης της πλαστογραφία, 

της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.     

Β. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µιας αναγνωρισµένης Τράπεζας ή 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων,  ποσοστού 5% επί της 

προϋπολογισθείσης αξίας ήτοι 750,00€. 

Η εγγυητική επιστολή  πρέπει να έχει  ισχύ ένα (1) µήνα µετά την λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι να έχει ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της 

την 29/04/2014 . 
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Σε περίπτωση   κατακυρώσεως η ανωτέρω   εγγυητική επιστολή επιστρέφε-

ται, η δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, αντικαθίσταται 

µε την προσκόµιση των ασφαλιστικών συµβολαίων.  

Σε περίπτωση ένωσης εταιριών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  

Γ. Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγ-

γραφή τους σε αυτό και το επάγγελµά τους. 

∆. Άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. 

Ε. Πιστοποιητικό φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας. 

ΣΤ. Πιστοποιητικό συµµετοχής της ασφαλιστικής εταιρείας στο φιλικό δια-

κανονισµό.  

Ζ. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της ασφαλιστικής εταιρείας από τον εν-

διαφερόµενο . 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του 

άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Κ.Π.∆. 118/07 (∆ιοικητικές προσφυγές), κατά 

της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θε-

ωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της δι-

ακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρό-

πο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 

Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι  

έλαβε υπόψη, κατά τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, τους όρους της διακή-

ρυξης τους οποίους  αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

 
ΙΙ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
    Στον συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά υπόδειγ-

µα της οποίας υπάρχει στην διακήρυξη.  Η οικονοµική προσφορά πρέπει να 

περιέχει υποχρεωτικά συνηµµένο  και συµπληρωµένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

Εάν δεν είναι συµπληρωµένες οι  τιµές ανά όχηµα /Μ.Ε. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-

ΤΟΣ Β’ που επισυνάπτεται  στην οικονοµική προσφορά ο ενδιαφερόµενος 

αποκλείεται. 

   Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των οχηµάτων/Μ.Ε. του ΠΑΡΑΡΤΗ-

ΜΑΤΟΣ Β’ επί ποινή απορρίψεως. 

   Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια 

η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΙΙΙ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
   Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, προβαίνει στην έναρξη της δια-

δικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζε-

ται από τη διακήρυξη, εκτός και αν από την επιτροπή δοθεί προς τούτο παρά-

ταση. 

   Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, µονογράφονται και σφραγίζονται από 

την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο.  

   Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ο-

λοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής ,και την έγκρι-

ση από την Οικονοµική  Επιτροπή  Περιφέρειας Ηπείρου σε ηµεροµηνία και 

ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό µε 

σχετική ανακοίνωση ή θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθη-

καν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, δεν απο-

σφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισµού. 

Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών θα 

γίνει, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των υπό α-

σφάλιση οχηµάτων/Μ.Ε. 

 
4.ΕΓΓΥΗΣΗ 

   Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστο-

λή συµµετοχής, ποσοστού 5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας (750,00 ΕΥ-

ΡΩ) και τούτο βεβαιώνεται µε τη προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Τα-

µείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 

Τράπεζας. 

   Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µε-

τά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (150 ηµέρες ή 5 µήνες). 

   Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
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   Σε περίπτωση κατακυρώσεως, η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφε-

ται, η δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται µε την προσκό-

µιση των ασφαλιστικών συµβολαίων. 

 

 
 

5. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
   Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προ-

βλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 για το παραδεκτό της άσκησης 

της ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δηµοσίου χιλίων 

ευρώ (1.000,00€). 

 
6. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν 

είκοσι (120) ηµέρες, από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνι-

σµού. 

Η Π.Ε. Άρτας έχει το δικαίωµα α) να παρατείνει µονοµερώς την ισχύ της 

σύµβασης για δύο µήνες, ήτοι µέχρι 28-02-2015 και β) να παρατείνει την ισχύ 

της σύµβασης για δώδεκα (12) µήνες από την κανονική λήξη, υπό την προϋ-

πόθεση ότι δεν θα αντιλέξει ο συµβασιούχος προµηθευτής. 

Η ισχύς της σύµβασης αφορά το χρονικό διάστηµα από 01-01 έως 31-12-

2014. 

Τα συµβόλαια θα έχουν ετήσια διάρκεια και δεν θα ανανεωθούν αυτόµατα 

τον επόµενο χρόνο από τους αναδόχους . 

Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήµατος–αυτοκινήτου–µηχανήµατος 

κ.λπ., µετά την υπογραφή της σύµβασης, η ανάδοχος ασφαλιστική εται-

ρεία υποχρεούται να ασφαλίσει και αυτά. 

Σε περίπτωση δε απόσυρσης κάποιων οχηµάτων, δύναται να µεταφερθεί 

το καθεστώς ασφάλισης τους, µε τους ίδιους όρους και τιµές, σε νέα οχήµατα, 

που µπορεί να προµηθευτεί η υπηρεσία και θα χρήζουν ασφάλισης. 

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

όψιν : 

• τις απαιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις για κάθε όχηµα/ΜΕ      ( Πί-

νακες 1,2) 

• την κατηγορία bonus-malus ( Πίνακας 2) 
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• Το γεγονός ότι όλοι οι οδηγοί/χειριστές των οχηµάτων/ΜΕ είναι άνω 

των 23 ετών και έχουν άδεια οδήγησης χειρισµού άνω του ενός έ-

τους . 

Για ότι δεν περιλαµβάνεται στη διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι σχετικές δια-

τάξεις του Π.∆.118/2007. 

 

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, στο όνοµα του τελευ-

ταίου µειοδότη, είναι στη κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα δώσει τη χαµηλότερη τιµή, 

για το σύνολο των οχηµάτων. 

 Ο ανάδοχος της ασφάλισης, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος, σύµφω-

να µε το νόµο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός 

δέκα (10) ηµερών, για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄), 

το κείµενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, στο οποίο τούτο στηρί-

ζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 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. Η απόφαση της 

διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί 

από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του έτους καταβάλλεται το συνολικό τίµηµα αφού 

έχουν προσκοµιστεί  τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 

Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899 «Λοιπές ειδικές αµοιβές», προϋπολογισµού οικο-

νοµικού έτους 2014. 

 

9.∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

    Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. 

Άρτας, να κοινοποιηθεί στο Ε. Β. Επιµελητήριο της Άρτας. 
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Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά παραρτήµατα, παρέχεται, 

µε ελεύθερη πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση  

www.peartas.gov.gr   

 

10.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα 

∆ιακήρυξη οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφω-

νο:26813-61044 ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΙΤΣΙΟΥ και ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΟΛΙΟΥ (αρµόδιοι υ-

πάλληλοι). 

                                

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-1Τ8



  

                  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΡΙΘΜ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ         /201……. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ……. 
...........    ./    /201.......................................... 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………. 
Ε∆ΡΑ………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ………………………… 
Α.Φ.Μ…………………………………. 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
47100  ΑΡΤΑ 

 
 
 
 

Για την ασφάλιση των οχηµάτων-µηχανηµάτων έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας µε τις ασφαλιστικές καλύψεις που αναγράφονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ προσφέρουµε τη συνολική τιµή των : 
 
Ποσό………………………………………………………( ολογράφως)  
και αριθµητικώς…………………………………...   
 
Η τιµή ανά όχηµα/Μ.Ε. και η συνολική τιµή αναγράφεται στη στήλη ε-
τήσιο ασφάλιστρο του συν/νου και υπογεγραµµένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Β΄ της ∆ιακήρυξης. 
 
 
 
                                                     
                                                                     ΑΡΤΑ ……/……./……. 
 
 
                                                                           Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
                                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-1Τ8



  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

(Ανήκει στην µε αριθµ. 3438/11-11-2013 ∆ιακήρυξη ) 
Πίνακας 1.Ασφαλιστικές καλύψεις 

 
 

α/α Ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι Ασφ. ποσό (€) 

1 Αστική ευθύνη προς τρίτους - σωµατικές βλάβες ανά θύµα 1.000.000 

2 Αστική ευθύνη προς τρίτους - υλικές ζηµιές ανά ατύχηµα 1.000.000 

3 Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα ασφαλ/νη αξία* 

4 Πυρκαγιά & τροµοκρατικές ενέργειες ασφαλ/νη αξία* 

5 Θραύση κρυστάλλων από οποιαδήποτε αιτία, άνευ απαλλαγής (100%) 3.000 

6 
Προσωπικό ατύχηµα οδηγού/χειριστή - θάνατος & µόνιµη µερική/ολική 
ανικανότητα 

20.000 

7 Νοµική προστασία 10.000 

8 Προστασία bonus-malus (ως 2 συµβάντα)   

9 Οδική βοήθεια   

10 Φυσικά φαινόµενα ασφαλ/νη αξία* 

11 Ολική & Μερική κλοπή ασφαλ/νη αξία* 

12 Ίδιες ζηµιές, µε απαλλαγή έως 400€ ασφαλ/νη αξία* 

13 Αστική ευθύνη προς τρίτους - σωµατικές βλάβες ανά θύµα ως εργαλείο 1.000.000 

14 Αστική ευθύνη προς τρίτους - υλικές ζηµιές ανά ατύχηµα ως εργαλείο 1.000.000 
* Βλ. πίνακα 2(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
(Ανήκει στην µε αριθµ. 3438/11-11-2013 ∆ιακήρυξη) 

Πίνακας 2.Οχήµατα/ΜΕ της ΠΕ Άρτας προς ασφάλιση 
 

 
α/α 

Αριθµός  
κυκλ/ρίας 

Ηµερ/νία  
1ης άδειας 

Είδος Εργοστασιακός τύπος 
Φορολ. 
ισχύς 

Ισχύς 
(PS) 

Bonus 
Malus 

Ασφαλ.  
αξία (€) 

Ασφ. καλύψεις  
(πίνακας 1) 

Ετήσιο  
ασφάλιστρο (€) 

1 ΚΗΙ 1561 04/01/01 Επιβατικό SUZUKI-SANTANA VITARA 11  2 4.000 1-9  

2 ΚΗΙ 1570 29/01/98 Επιβατικό SUZUKI-SANTANA VITARA 11  2 3.800 1-9  

3 ΚΗΙ 1598 30/06/05 Επιβατικό HONDA HR-V 11  2 6.600 1-9  

4 ΚΗΙ 7970 17/01/07 Επιβατικό SUZUKI GRAND VITARA 13  2 13.300 1-9  

5 ΚΗΙ 7985 31/07/08 Επιβατικό AUDI Α6 14   2 17.000 1-12  

6  ΚΗΥ 3685 04/11/98 Επιβατικό OPEL ASTRA F 12  2 2.200 1-9  

7 ΚΥ 6666 12/04/05 Επιβατικό HONDA ACCORD 14  2 2.800 1-9  

8 ΚΗΙ 1565 21/08/95 Ηµιφορτηγό MITSUBISHI L200 15  2 2.800 1-9  

9 ΚΗΙ 1590 11/08/04 Ηµιφορτηγό TOYOTA HILUX 17  2 11.800 1-9  

10 ΚΥ 897 29/05/86 Ηµιφορτηγό FORD VENDLI 17  2 1.900 1-9  

11 ΚΗΙ 7969 27/11/06 Φορτηγό1 IVECO E3 TSTO 77  2 47.000 1-8, 13, 14  

12 ΚΗΙ 7980 10/09/07 Φορτηγό2 DAF 4X2ECF75 55  2 47.000 1-8, 13, 14  

13 ΚΥ 9086 15/04/02 Φορτηγό FIAT-IVECO A1LD00/1 35  2 16.000 1-8  

14 ΜΕ 92817 25/01/07 Φορτωτής HYUNDAI HL757-7  166 2 43.000 1-8, 13, 14  

15 ΜΕ 103811 07/05/08 Εκσκ.-Φορτωτής NEW HOLLAND LB90Β  97 2 28.000 1-8, 13, 14  

16 ΜΕ 120960 20/10/04 Λιπαντής TOYOTA HILUX/ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ  103 2 11.400 1-8, 13, 14  

17 ΜΕ 120961 28/12/94 Ισοπεδωτής HBM SHM-4NA  136 2 13.000 1-8, 13, 14  

18 ΜΕ 120962 25/09/96 Ισοπεδωτής HBM SHM-5NA  179 2 16.000 1-8, 13, 14  

Σύνολο:  1 ∆ύναται να φέρει λεπίδα αποχιονισµού-καθαρισµού δρόµων 
2 Φέρει µόνιµα λεπίδα αποχιονισµού-καθαρισµού δρόµων & διασκορπιστή άλατος 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
(Ανήκει στην µε αριθµ. 3438/11-11-2013 ∆ιακήρυξη) 

 
 
 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφ. : Α.ΚΙΤΣΙΟΥ 
Τηλ. : 26813-61044 
FAX : 26810-27515  

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

«Ασφαλιστικής κάλυψης των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περι-

φερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου» 

 

Στην Άρτα , σήµερα την ……………201…, ηµέρα…………… και στο γραφείο του 

Αντιπεριφερειάρχη Άρτας , οι υπογραµµένοι, αφ’ ενός ο Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπερι-

φερειάρχης Άρτας , ο οποίος εκπροσωπεί, µε την ιδιότητά του αυτή, την Περιφέρεια-

κη Ενότητα  Άρτας  και ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Νόµων 2286 και 

2362/95 και του Π.∆.118/07, «περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και των 

Ν.Π.∆.∆.» και αφ’ ετέρου ο/η………………, σύµβουλος ασφαλειών και νόµιµος εκ-

πρόσωπος της…………….., κάτοικος …………, διεύθυνση……………., συµφώνησαν 

και αποδέχτηκαν τα εξής: 

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων αναλαµβάνει την ασφαλιστική κάλυψη των αυτο-

κινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το χρονικό διάστη-

µα, από 01-01-2014 έως 31-12-2014, µε τις ασφαλιστικές καλύψεις που περιλαµβά-

νονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αριθµ……………….∆ιακήρυξης αναρτητέα στο διαδί-

κτυο (Α∆Α:                 )  σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. …………………απόφαση κατακύ-

ρωσης της αρµόδιας Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. αναρτητέα 

στο διαδίκτυο (Α∆Α:                 ) και την υπ΄αριθ.  ……………. η οποία καταχωρήθηκε 

µε α/α ….   απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στο Βιβλίο εγκρίσεως και Εντολών 

Πληρωµής της Υ.∆.Ε. Ν.Άρτας, περί έγκρισης της δέσµευσης πίστωσης συνολικής 

δαπάνης  ποσού …………….€, ετησίως, σε βάρος του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899  . 

    Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω κάλυψη ορίζεται στο ποσό των 

……………….€, ετησίως. 
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 Με την κοινοποίηση, στον ανάδοχο, του εγγράφου, µε το οποίο καλείται να προ-

σέλθει για την υπογραφή της παρούσας και στο οποίο αναφέρεται η απόφαση κατα-

κύρωσης από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η σύµβαση θεω-

ρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της παρούσης σύµβασης, που ακολουθεί, έχει 

αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

Το συνολικό τίµηµα θα καταβληθεί στο δεύτερο των συµβαλλοµένων µέσα στο 

πρώτο τρίµηνο του έτους. 

Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήµατος– αυτοκινήτου – µηχανήµατος κ.λ.π., 

µετά την υπογραφή της σύµβασης, η ανάδοχος ασφαλιστική εταιρεία υπο-

χρεούται να ασφαλίσει και αυτά. 

Η Περιφερειακή  Ενότητα Άρτας έχει το δικαίωµα α) να παρατείνει µονοµερώς την 

ισχύ της σύµβασης για δύο µήνες, ήτοι µέχρι 28-02-2015 και β) να παρατείνει την ι-

σχύ της σύµβασης για δώδεκα (12) µήνες από την κανονική λήξη, υπό την προϋπό-

θεση ότι δεν θα αντιλέξει ο συµβασιούχος προµηθευτής. 

Για ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα, ισχύει ότι αναγράφεται στην υπ΄ αριθµ. 

………………………….διακήρυξη, τους όρους της οποίας αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, µε την από ………….υπεύθυνη δήλωσή του, καθώς 

και στην έγγραφη οικονοµική προσφορά της. 

Η παρούσα σύµβαση συντάχτηκε σε τρία πρωτότυπα, υπογράφτηκε από τους δύο 

συµβαλλόµενους και έλαβε ο καθένας από ένα. 

 

Οι Συµβαλλόµενοι 
 
  Για την Περιφερειακή Ενότητα  Άρτας                                    Ο Ανάδοχος 
        Ο Αντιπεριφερειάρχης 
 
 
 
 
           ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                     
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