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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την απευθείας ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών 

οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, έτους 
2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€. 

 
               Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
ΚΑΛΕΙ 

 
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 εγγράφως μέχρι την 
Τετάρτη 20 Oκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. στη Γραμματεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π. 
Βοστάνη, 1ος όροφος, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100) σφραγισμένο φάκελο προσφοράς για την 
κάλυψη υπηρεσίας με διαδικασία απευθείας ανάθεσης: 

•  Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Λέσβου, έτους 2021-
2022, συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€. 

Με την αριθμ. 110/2020 (ΑΔΑ: ΨΗ9Α7ΛΩ-Ο5Ψ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2021. Με την αριθμ. 1-13/01/2021 με  
(ΑΔΑ:65ΩΙ7ΛΩ-0ΚΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (4.500,00€) για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και 
μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, έτους 2021-2022, σε βάρος του   
ΚΑΕ 0390.0899.0001 του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Λέσβου οικ. έτους 2021 και η 
υλοποίησή της δαπάνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και εν συνεχεία 
εκδόθηκε η με αριθμ. ημερ εγγραφής 14/22-1-21 και με αριθ.πρωτ. 4428/265/27-01-2021 
(ΑΔΑ:Ψ2ΜΘ7ΛΩ-Π58 & ΑΔΑΜ: 21REQ009168922 2021-09-07) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2 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 Α’ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α’.1) των υπηρεσιακών οχημάτων και 
μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.   
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          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 Λέσβου σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, 
ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στην Δ/νση Τεχνικών Έργων  
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου  – Π. Βοστάνη 2  (1ος ΟΡΟΦΟΣ)   Μυτιλήνη  
Τ.Κ.:81100   μέχρι τις 11/10/2021,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα   13:00 μ.μ.. Με τη λήξη της 
ανωτέρω προθεσμίας θα γίνει αποσφράγιση των 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. 

 
Είδος Υπηρεσίας: Ασφάλιση βασικού πακέτου οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

και επιπλέον κάλυψη αστικής ευθύνης στα μηχανήματα έργου ως εργαλείο, του 
συνημμένου Πίνακα Α΄.2. του Παραρτήματος Α΄, για το έτος 2021-2022. 

 

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 
Λέσβου, για το χρονικό διάστημα 21-11-2021 έως 20-11-2022, σύμφωνα με την αριθ. 
57892/ΤΔ5456/23-09-2021 πρόσκληση». Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν 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 : 

 

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. 
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 
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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 Β’.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’. 
Εάν δεν είναι συμπληρωμένες οι τιμές ανά όχημα/Μ.Ε. του ΠΙΝΑΚΑ Β’.1 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ που επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος 
αποκλείεται. 
       Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των οχημάτων/Μ.Ε. του ΠΙΝΑΚΑ Β’.1  του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’  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. Λέσβου του Πίνακα Α’.2 του Παραρτήματος Α’,  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 ανακοίνωση της  απόφασης ανάθεσης (κατακύρωση) και μέσα σε χρονικό 
διάστημα  δέκα  πέντε (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. 
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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. Λέσβου 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 21-11-2021 ώρα 00:01 έως 
21-11-2022 ώρα 00:00 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 Α’.1 & Α’.2 του 
Παραρτήματος Α’) 

 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. 
 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
         Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας των ασφαλιστηρίων που παραδόθηκαν (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, στον πίνακα ανακοινώσεων της 
ΔΤΕΠΕ Λέσβου, στο πίνακα ανακοινώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου και θα παρέχεται 
με ελεύθερη πρόσβαση, με τα σχετικά συνημμένα, στην διαδικτυακή διεύθυνση:  
www.pvaigaiou.gov.gr. 

        
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

 . 

http://www.pvaigaiou.gov.gr/
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1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’.2 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ/ΜΕ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 
 
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ Α’.1 & Α΄.2                            
 

      

        
 

 

 
 
 

  

 

     

                                                  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: 

 

Α΄.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ 2021-2022 

A/A 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Μ.Ε 

ΕΙΔΟΣ Μ.Ε ΙΣΧΥΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΗ 

ΙΣΧΥΣ  
ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 

1 ΜΕ 94007 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 166 PS 166 2005 HYUNDAI 30/1/2007 

2 ME 104033 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 189 PS 189 2008 NEW HOLLAND 23/5/2008 

3 ME 121588 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 151 PS 151 1997 CASE 14/7/1999 

4 ME 121594 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 44 PS 44 2003 JCB 11/4/2005 

5 ME 121591 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 53 PS 53 2000 CASE 29/5/2000 

6 ME 121585 
 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

85 PS 85 1991 JCB 5/4/1993 

7 ME 121586 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΕΩΝ 
136 PS 136 1994 HBM 14/2/1995 

8 ME 121589 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΕΩΝ 
179 PS 179 1996 HBM 14/7/1999 

9 ΜΕ128788 
BA 31 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
120PS 120 2013 MAHINDRA 30/10/2015 

10 ΜΕ 111610 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΕΩΝ 
175 PS 175 2009 HBM-NOBAS 17/6/2009 

11 KHI-1276 ΕIX   11 2003 HONDA 16/5/2003 

12 ΚΗΙ-1221 ΕΙΧ   11 2000 SUZUKI 21/4/2000 

13 KHI-1284 EIX   11 2001 SUZUKI 16/1/2001 

14 KHI-1219 EIX   11 2000 SUZUKI 31/3/2000 

15 KHI-1290 EIX   12 2004 AUDI 11/6/2004 

16 KHI-1247 EIX   11 1999 SUZUKI 23/6/1999 

17 KHI-6768 ΦΙΧ 279,2 KW 53 2010 BMC 30/9/2010 

18 KHI-1285 ΦΙΧ   15 2004 MERCEDES 15/4/2004 

19 KHI-4200 ΦΙΧ   77 2006 IVECO 28/11/2006 

20 KHI-1280 ΦΙΧ   16 2003 MERCEDES 18/9/2003 

21 ΚΗΙ-4184 ΕΙΧ   16 2005 HYUNDAI 6/10/2005 

22 KHI-1262 ΕΙΧ   14 2002 MERCEDES 5/11/2002 

23 KY-2135 ΦΙΧ   19 1988 ISUZU 1/9/1988 

24 KΗ1-1243 ΕΙΧ   11 2001 HONDA 5/9/2001 

25 ΚΗΙ-6713 ΦΟΡΤΗΓΟ   56 2008 VOLVO 21/7/2008 

26 ΚΥ-6147 ΦΙΧ   66 1987 SCANIA 28/1/1987 

27 Ρ-1874 ΦΙΧ 
Καρότσα 

μεταφοράς 
μηχ/των 

9,7m X2,5m 
X2,6m 

1987 
ΕΒΑΜ Ι. 

Παπαδόπουλος 
30/3/1987 

28 ΚΗY-2564 ΦΙΧ     1995 MITSUBISHI 13/9/1995 

29 ΚΗΙ 9676 ΕΙΧ   11 2007 SKODA 5/7/2007 

30 KY-4638 ΦΟΡΤΗΓΟ     2000 PIAGGIO 15/3/2001 

31 KY-1368 EIX MOT/TA 97cc 1 2001 HONDA 17/1/2001 

32 ΡΙΜ-5182 EIX MOT/TA 50cc 1 2009 SANYANGINIO 26/6/2009 

33 ΚΗΗ 8592 ΦΟΡΤΗΓΟ 120KW 17 2013 ISUZU 5/12/2013 

34 ΚΗΗ 8593 ΦΟΡΤΗΓΟ 120KW 17 2013 ISUZU 5/12/2013 

35 ΚΗΗ 8595 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 48,3KW 8 2009 HYUNDAI 6/5/2009 

36 KHH 8596 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 63KW 13 2005 VOLKSWAGEN 23/6/2005 
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Α΄.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 

 

Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα της ΠΕ Λέσβου πρέπει να 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες καλύψεις και στα ελάχιστα ποσά που προβλέπονται από 

τους ισχύοντες νόμους και ειδικότερα: 

 

1. Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων (επιβατικών-φορτηγών) με τα κατώτατα όρια 

υποχρεωτικής ασφάλειας: 

1.1. Σωματικές Βλάβες Τρίτων  

1.2. Υλικές Ζημιές Τρίτων  

1.3. Φροντίδα και Οδική Βοήθεια Ατυχήματος 

1.4. Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα τουλάχιστον 30.000 € 

1.5. Προστασία bonus/malus 

1.6. Κάλυψη ρυμούλκησης σε περίπτωση ατυχήματος 

 

2. Ασφαλιστική κάλυψη μηχανημάτων έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία με τα κατώτατα 

όρια υποχρεωτικής ασφάλισης: 

2.1. Σωματικές Βλάβες Τρίτων 

2.2. Υλικές Ζημιές Τρίτων  

2.3. Υλικές Ζημιές καλυπτόμενου οχήματος κατά τη λειτουργία ως εργαλείο     

      τουλάχιστον 12.500 € ανά ατύχημα 

2.4. Σωματικές Βλάβες καλυπτόμενου οχήματος κατά τη λειτουργία ως εργαλείο  

      τουλάχιστον 25.000 € ανά θύμα 

2.5. Φροντίδα και Οδική Βοήθεια Ατυχήματος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β΄.1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ Α’.1 & Α΄.2                            

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΟΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Ασφάλιση 

οχημάτων & 

μηχανημάτων 

έργου της ΠΕ 

Λέσβου για το 

έτος 2021-2022 
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