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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημήτριος Αναστασίου  Ιωάννινα 17/01/2022 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ     :   2651054500   
 (εσωτ. 3091)   
Email : anastasioud@deyai.gr  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.    : 421 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ππ  ρρ  οο  σσ  κκ  αα  λλ  εε  ίί 
 

Τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας 
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές 

 
μέχρι και την Τρίτη 25/01/2022  και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ                  

( Γενικό Πρωτόκολλο ) 
 

προκειμένου, σύμφωνα με τον Ν.4412-2016, να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η 
 

«Ασφάλιση Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων & Δικύκλων, Ιδιοκτησίας ΔΕΥΑΙ» 
 

Προϋπολογισμού 23.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

(ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. 62.05.0001 ΑΑΥ Ψ9ΤΥΟΡΙΞ-ΕΑΖ και CPV 66514110-0) 
 
σύμφωνα με το τεύχος που ακολουθεί και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (deyai.gr, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και τα 
εξής δικαιολογητικά: 

 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, απ΄ όπου θα προκύπτει το συναφές 
του αντικειμένου 

 Φορολογική ενημερότητα 
 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα ασφαλιστικά 

ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών, καθώς και οι 
αντίστοιχες  Ασφαλιστικές Ενημερότητες 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με την μορφή της εταιρίας, τα αντίστοιχα 
ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει) 

 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης από την Τράπεζα 
της Ελλάδος 

 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι η ασφαλιστική εταιρία έχει αναρτήσει 
ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ για το 2020, 
καθώς ο σύνδεσμος (link) όπου θα μπορέσουμε να ανατρέξουμε. 

 
Αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα κατατεθούν με φυσική παρουσία ή θα 
αποσταλούν και θα παραδοθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ 

 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα 

www.deyai.gr, email : info@deyai.gr 
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  

Ιωάννινα 45445 Τηλ. 2651054500 -  Fax 2651072033  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
« ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΥΑΙ» 
                                   
                                                                                                                             

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Το νομικό πλαίσιο του διαγωνισμού αναλύεται στην διακήρυξη 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση των αυτοκινήτων,   
μηχανημάτων, φορτηγών και δικύκλων,  ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Η 
ασφάλιση των παραπάνω ακολουθεί και υπακούει στις διατάξεις του νομικού 

πλαισίου ως ακολούθως :  
1.  Του Π. Δ. 237/1986 , το οποίο κωδικοποίησε τον Ν 489/1976 

2.  Του Ν. 3557 /2007 ο οποίος με την σειρά του τροποποίησε το Π. Δ.     
237/1986. 

3.  Του Ν. 4092/2012 ( άρθρο τέταρτο) ο οποίος επίσης  τροποποίησε το Π.Δ 

237/1986. 
4.  Του Ν. 4261/2014 (άρθρο 169). 

5.  Τη με αριθμό 3/5/26-01-2011 απόφαση ΕΠΑΘ * 
6. Του Ν.Δ. 400/70 του Ν. 2469/1997 και του Ν. 3746/2009 που διέπουν το 

γενικό νομοθετικό πλαίσιο της ιδιωτικής  ασφάλισης στη  χώρα μας. 

7. Του Ν. 4364/2016 άρθρο 278 §4 εδάφιο ΙΑ.  
8. Του Ν. 3651/2008 και ειδικά τις διατάξεις οι οποίες καθορίζουν τα θέματα 

Οδικής Βοήθειας. 
9.  Κάθε άλλου νόμου /Π.Δ./ και Υ. Α.  σχετικού με το καθεστώς το οποίο 

διαμορφώνει και καθορίζει την αγορά ασφάλισης οχημάτων.  
10. Τέλος του Νόμου ΓπΝ/1911 περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής 

και αστικής ευθύνης. 

 
*Επιτροπή Πιστωτικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος.  

 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 
Το κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει τα ακόλουθα : 

 Αστική ευθύνη σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών προς 
τρίτους. 

 Ασφάλιση Υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα. 

 Φιλικό διακανονισμό  
 Φροντίδα ατυχήματος. 

 θραύση κρυστάλλου  
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
 

Ο χρόνος  ισχύος της ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων & δικύκλων, 
όπως αυτά αναγράφονται στους πίνακες του Παραρτήματος Ι, θα είναι 
αποκλειστικά για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Στην συγκεκριμένη σύμβαση, 

το χρονικό διάστημα είναι από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως την 31η 
Ιανουαρίου 2024. 

Προαίρεση: Καθώς υπάρχει η πρόθεση από την ΔΕΥΑΙ για επέκταση του στόλου 
οχημάτων της, επιπρόσθετα στον προϋπολογισμό, υπάρχει και το ποσό των 
6.500,00€ για ασφαλιστική κάλυψη με τις απαιτούμενες προαναφερθείσες 

καλύψεις και για τα νέα οχήματα. Η ασφάλισή των νέων οχημάτων θα ισχύει  από 
την ημερομηνία κτήσης τους, έως την λήξη της σύμβασης (31-01-2024). 

 





 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &  ΔΙΚΥΚΛΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΥΑΙ     

                                        
Στο Παράρτημα Ι αναγράφονται σε δυο πίνακες τα προς ασφάλιση οχήματα – 

μηχανήματα και δίκυκλα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό της 
απαιτούμενης ασφαλιστικής κάλυψης. 
 

Προαίρεση: για όσα οχήματα αποκτηθούν από τη ΔΕΥΑΙ κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας σύμβασης, θα δοθούν τα πλήρη στοιχεία τους για τον υπολογισμό της 

ασφαλιστικής κάλυψης τους. 
 
Η ΔΕΥΑΙ επίσης δεσμεύεται να καταστήσει κοινωνούς τους ενδιαφερόμενους  σε 

όποια συμπληρωματικά στοιχεία για τα οχήματα προκύπτουν από τις άδειες 
κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών. 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

1. Αντικείμενο της αστικής ευθύνης σωματικών βλαβών και υλικών 
ζημιών προς τρίτους.  

 
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων 

τρίτων κατά του ασφαλισμένου από ζημίες που θα προκληθούν από την 
κυκλοφορία του οχήματος που περιγράφει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή της 
λειτουργίας του μηχανήματος για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Θάνατος προσώπων  
 Σωματικές βλάβες προσώπων 

 Υλικές ζημίες που δεν αφορούν τον οδηγό ή τον λήπτη της ασφάλισης  
 Υλικές ζημίες σε πράγματα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του 

ασφαλισμένου, του  οδηγού η του λήπτη της ασφάλειας. 

 Στις ως άνω περιπτώσεις περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για 
ψυχική οδύνη  ή ηθική βλάβη που τυχών εγερθεί. 

Ασφαλιζόμενοι είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός ή ο προστηθείς στην οδήγηση, 
καθώς και ο υπεύθυνος του ασφαλισμένου οχήματος. 
  

Σημ.: Τρίτα πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα το οποίο 
προκάλεσε το ατύχημα και οι οποίοι αποζημιώνονται κανονικά αλλά όχι 

ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν συνεπιβάτης του οχήματός του, όπως και ο 
οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα.    
  

2. Αντικείμενο της κάλυψης υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα. 
Η συγκεκριμένη κάλυψη αφορά μόνο υλικές ζημίες οι οποίες μπορεί να 

προκληθούν από ανασφάλιστο όχημα. Δεν αφορά τις σωματικές βλάβες. Το  

όριο κάλυψης από υλικές ζημιές πρέπει να καλύπτει την εμπορική αξία των 
οχημάτων.  

 
 

3. Η έννοια του φιλικού διακανονισμού και το αντικείμενό της. 

 
Από την 1η Μαΐου 2000 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης 
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αυτοκινήτων, καθιέρωσαν ένα σύστημα αποζημίωσης των αναίτιων 
ασφαλιζομένων πελατών τους οι οποίοι εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα, 

απαλλάσσοντάς τους από την ανάγκη να στραφούν κατά της ασφαλιστικής 
επιχείρησης η οποία καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. Πρόκειται 

δηλαδή για μια Συμφωνία Κυρίων ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
εφόσον δραστηριοποιούνται στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης 
αυτοκινήτων. 

Κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας, καθιερώθηκε το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής 
(Σ.Α.Π.) σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες 

ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σ' αυτήν. Επιτρέπεται στην 
ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της 
ασφαλιστικής εταιρίας η οποία  καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. 

Η εφαρμογή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής ξεκίνησε με την αποζημίωση 
ατυχήματος μόνο με υλικές ζημιές. Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 καλύπτονται και 

ατυχήματα που προκαλούν μικρές σωματικές βλάβες. Με τη Συμφωνία, χωρίς να 
αλλάξει σε τίποτε η υφιστάμενη νομοθεσία η οποία διέπει την υποχρεωτική 
ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθιερώνεται 

σύστημα εξυπηρέτησης των πελατών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, οι οποίοι 
προφανώς προτιμούν και σ’ αυτή την περίπτωση να κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών της δικής τους εταιρίας, της εταιρίας δηλαδή, που επέλεξαν για να 
ασφαλιστούν έχοντας λάβει υπ' όψιν τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, άρα 

και την ποιότητα των υπηρεσιών της. Συγχρόνως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
που προσχωρούν στη Συμφωνία αναλαμβάνουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες 
τους, προσδοκώντας να τους αποδείξουν και μ' αυτήν την ευκαιρία, ότι 

βρίσκονται κοντά τους έτοιμες να τους συνδράμουν, όποτε υπάρχει ανάγκη 
παρέμβασης του ασφαλιστή. 

Αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας. 
Πρόκειται για συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων, οι οποίες όταν συμβούν 
οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο 

εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου ή έστω κατά 
50%. Αποζημιώνοντας οι ασφαλιστικές εταιρίες τους πελάτες τους για ατύχημα 

για το οποίο δε φέρουν ευθύνη ενεργούν, όπως ελέχθη για λογαριασμό της 
ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. 
Η μεταξύ των δύο εμπλεκομένων ασφαλιστικών εταιριών χρηματική συναλλαγή 

τακτοποιείται μέσω ενός μηχανισμού συμψηφισμού που λειτουργεί μέσα στην 
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών 

γίνονται σε μηνιαία βάση και οι επανεισπράξεις υπολογίζονται με μέσους όρους. 

4. Η έννοια της φροντίδας ατυχήματος 

Η φροντίδα ατυχήματος είναι η υπηρεσία εξυπηρέτησης & φροντίδας του οδηγού 
ή του χειριστή μηχανήματος σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή  ζημίας  που 

θα συμβεί στην Ελλάδα (στην περίπτωσή μας όχι στην Ευρώπη). Η υπηρεσία 
αυτή «απαλλάσσει» τον ασφαλισμένο από ένα σύνολο διαδικασιών μετά από ένα 
τροχαίο ατύχημα. Οι αιτούμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 

 Αναγγελία ατυχήματος ή ζημιάς στην υπηρεσία «φροντίδας 

ατυχήματος», όλο το εικοσιτετράωρο. 
 Μετάβαση στον τόπο του ατυχήματος και λήψη φωτογραφιών. 

 Επί τόπου συμπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήματος. 
 Ρυμούλκηση (εφ’ όσον χρειαστεί) σε συνεργείο της επιλογής του 

ασφαλισμένου του οχήματος. 
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 Βοήθεια στην συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου. 
 Αποστολή των Δηλώσεων στην Ασφαλιστική εταιρεία.    

5.  Η κάλυψη θραύσης κρυστάλλου 

Η κάλυψη θραύσης κρυστάλλου, είναι μια προαιρετική ασφάλιση πάνω στα 
πακέτα ασφάλισης αστικής ευθύνης, η οποία στην παρούσα ζητείται να υπάρχει 
στο βασικό πακέτο καλύψεων, (συνυπολογίζεται στον προϋπολογισμό μελέτης). 

Η ασφάλιση θραύσης κρυστάλλου, καλύπτει δαπάνες επισκευής των ζημιών οι 
οποίες θα προκληθούν στα παρμπρίζ των οχημάτων (μπροστά, πίσω και πλαϊνά 

παράθυρα ). Η συγκεκριμένη κάλυψη δεν ισχύει για περιπτώσεις θραύσης από 
φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες ή στις περιπτώσεις όπου το  ατύχημα 
καλύπτει στις γενικές καλύψεις ατυχήματος και την θραύση. Επίσης η ασφάλιση 

θραύσης κρυστάλλου δεν ισχύει για λοιπά κρυστάλλινα τμήματα όπως προβολείς 
καθρέπτες, φλας κλπ.  

 

             ΣΥΝΤΑΞΗ      ΕΛΕΓΧΟΣ  

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ               Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜ. ΥΠΟΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

        ΔΑΝΑΗ ΚΩΤΣΙΑ                                      ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ 

           ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & Ε.Λ.Λ. 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 





 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  

Ιωάννινα 45445 Τηλ. 2651054500 -  Fax 2651072033  

« ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΥΑΙ» 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Α.Τ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1.  

Ασφάλιστρα οχημάτων 

(με βάση τον Πίνακα του 

Παραρτήματος Ι) 

διάρκειας 2 ετών 

1 17.000,00€ 17.000,00€ 

2.  ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 2 6.500,00€ 6.500,00€ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.500,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 5.640,00€ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 29.140,00€ 

 

Ιωάννινα          -  12 - 2021 

 

       

     ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                        ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ                     ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜ. ΥΠΟΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

                  

        ΔΑΝΑΗ ΚΩΤΣΙΑ                            ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ            

                                                                          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚ. & ΕΕΛ  

 

 

                                       ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                        ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                              

 





 1 

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  

Ιωάννινα 45445 Τηλ. 2651054500 -  Fax 2651072033  

                                                                                                              

« ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ  

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΥΑΙ» 

                                                                                                                                   

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Άρθρο 1 

Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, διάρκειας δύο (2) ετών, για όλα τα οχήματα, 

μηχανήματα & δίκυκλα ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων* σε ενιαίο πακέτο προσφοράς, 
στο οποίο θα υπάρχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε ένα από τα παραπάνω, με 

βάση τους όρους της ασφαλιστικής νομοθεσίας περί ελάχιστων καλύψεων (σύμφωνα 
και με την Τεχνική Έκθεση), ανοιγμένο σε ενιαία παροχή Υπηρεσίας.  

 * τα οχήματα – μηχανήματα & δίκυκλα  ιδιοκτησίας ΔΕΥΑΙ, αναγράφονται στη λίστα του 
Παραρτήματος Ι . 

 

Ενιαία τιμή πακέτου ασφαλιστήριων συμβολαίων :  

Δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000) € 

 

Άρθρο 2 

Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, για τα οχήματα & τα μηχανήματα τα οποία θα 
αποκτήσει η ΔΕΥΑΙ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με τις απαιτούμενες καλύψεις οι 

οποίες ισχύουν και στο Άρθρο 1, από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι το πέρας 
της σύμβασης. 

Προαίρεση: Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.500,00€) 

 

             ΣΥΝΤΑΞΗ                          ΕΛΕΓΧΟΣ  

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ                                     Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜ. ΥΠΟΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

        ΔΑΝΑΗ ΚΩΤΣΙΑ                                                              ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ 

                          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & Ε.Λ.Λ. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 





 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  

Ιωάννινα 45445 Τηλ. 2651054500 -  Fax 2651072033  

« ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΥΑΙ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Α.Τ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1.  

Ασφάλιστρα οχημάτων 

(με βάση τον Πίνακα του 

Παραρτήματος Ι) 

διάρκειας 2 ετών 

1   

2.  ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 2 6.500,00€ 6.500,00€ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

Φ.Π.Α. 24%  

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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. 

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  

Ιωάννινα 45445 Τηλ. 2651054500 -  Fax 2651072033  

                                                                                       

                                                                        

« ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ  

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΥΑΙ» 

                                                                                                                                  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Άρθρο 1 

Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, για όλα τα οχήματα – μηχανήματα & δίκυκλα 
ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων* σε ενιαίο πακέτο προσφοράς, στο οποίο θα 

υπάρχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε ένα από τα παραπάνω, με βάση τους 
όρους της ασφαλιστικής νομοθεσίας περί ελάχιστων καλύψεων (σύμφωνα και με 
την Τεχνική Έκθεση), ανοιγμένο σε ενιαία παροχή Υπηρεσίας.  

  * τα οχήματα – μηχανήματα & δίκυκλα  ιδιοκτησίας ΔΕΥΑΙ, αναγράφονται στους 
πίνακες του Παραρτήματος Ι. 

 

Ενιαία τιμή πακέτου ασφαλιστήριων συμβολαίων  : 

……………………………………………….(……………………….)€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)  

                                              

 Άρθρο 2 

Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, για τα οχήματα & τα μηχανήματα τα οποία θα 

αποκτήσει η ΔΕΥΑΙ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με τις απαιτούμενες καλύψεις 
οι οποίες ισχύουν και στο Άρθρο 1, από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι το 
πέρας της σύμβασης. 

Προαίρεση: Έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.500,00€) 
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 

 

 

      

 





ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΛΙΣΤΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΥΑΙ 

α/α 
Αριθμός 

κυκλοφορίας 

Εργοστάσιο - 

Τύπος 

Κατηγορία 

οχήματος 
Ημερομηνία 1ης 

άδειας 

Φορ/μη 

ισχύς 

1 ΙΝΗ 3798 SCODA OKTAVIA Επιβατικό 6/6/2000 11 

2 ΙΝΗ 6553 SUZUKI SWIFT Επιβατικό 24/5/2001 7 

3 ΙΝΗ 7084 SUZUKI SWIFT Επιβατικό 27/6/2001 7 

4 ΙΝΗ 3799 FΙΑΤ SEICENTO Επιβατικό 27/6/2000 6 

5 ΙΝE 3500 FORD FIESTA Επιβατικό 3/1/1995 8 

6 ΙΝΗ 7083 SUZUKI SWIFT Επιβατικό 27/6/2001 7 

7 ΗΝΒ 4753 HUNDAI ATHOS Επιβατικό 31/3/2005 8 

8 ATA 6492 VOLKSWAGEN  Επιβατικό 16/12/1992 10 

9 IPI 4974 CITROEN C1 Επιβατικό 28/5/2015 7 

10 ITA 1693 FIAT PUNTO Επιβατικό 30/8/2016 9 

11 ITA 1691 FIAT PUNTO Επιβατικό 30/8/2016 9 

12 ITA 1695 FIAT PUNTO Επιβατικό 30/8/2016 9 

13 ΙΝΡ 7280 NISSAN Φορτηγό 26/7/2006 17 

14 ΙΝΗ 8438 MERCEDES Λεωφορείο 25/5/2000 17 

15 ΙΝΜ 5416 FIAT IVECO Φορτηγό 10/8/2010 35 

16 ΙΝΗ 4039 MAN Φορτηγό 18/10/1991 72 

17 ΙΝH 8438 DAIMLER Φορτηγό 3/10/2001 72 

18 ΙΝH 3993 VOLKSWAGEN  Φορτηγό 9/2/1993 13 

19 ΙΝK 3513 
VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

Φορτηγό Μικ. 

χρήσης 
3/9/2002 17 

20 ΙΝH 4018 FIAT PANDA Φορτηγό  10/3/1998 7 

21 ΙΝH 3854 FORD COURIER Φορτηγό  4/2/1997 11 

22 47326  IX 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΟΥ  
17/3/1989 

89 ΗΡ  

* 

       

 * Συνολική 

ισχύς  
     





ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΛΙΣΤΑ  ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΥΑΙ 

α/α Αριθμός κυκλοφορίας Εργοστάσιο Κατηγορία 
οχήματος 

Ημερομηνία 
1ης αδειας 

Κυβικά 

1 ΜΚΕ 4438 YAMAHA Δίκυκλο 2002 50 cc 

2 ΜΚΕ 6852 LONCIN Δίκυκλο 2009 50 cc 

3 ΜΚΕ 6853 LONCIN Δίκυκλο 2009 50 cc 

4 ΜΚΕ 2121 HONDA Δίκυκλο 1997 50 cc 

5 ΜΚΕ 4436 YAMAHA Δίκυκλο 2001 50 cc 

6 ΜΚΕ 214 YAMAHA Δίκυκλο 1995 50 cc 

7 ΜΚΕ 2164 YAMAHA Δίκυκλο 2001 50 cc 

8 ΜΚΕ 1683 HONDA Δίκυκλο 1997 50 cc 
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