
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τησ φμβαςησ  

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

υνοπτικι Περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά τθν αςφάλιςθ οχθμάτων-μαχανθμάτων και τουσ όρουσ όπωσ 
περιγράφονται ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ. 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Περιγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

Σο ΠΒΚ διακζτει τα οχιματα που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα «Α» τθσ Διακιρυξθσ. Καταφεφγει ςτθ 
διενζργεια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016, προκειμζνου να 
αναδειχτεί ανάδοχοσ που κα αναλάβει τθν παροχι υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ των υπόψθ οχθμάτων. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Απαιτιςεισ και Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

Όπωσ ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για δφο (2) χρόνια, από 1 Μαϊ 20 και ϊρα 00:00 μζχρι 30 Απρ 22 και 
ϊρα 23:59 με ετιςια ςυμβόλαια, τα οποία κα ανανεϊνονται αυτόματα, εκτόσ αν 30 θμζρεσ προ του 
τζλουσ κάκε αςφαλιςτικισ περιόδου το ΠΒΚ ειδοποιιςει τον ανάδοχο περί του αντικζτου.  

 

Σόποσ υλοποίθςθσ/ παροχισ των υπθρεςιϊν   

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΘ ΚΡΘΣΘ, ΠΑΗΙΝΟ ΑΚΡΩΣΘΡΙΟΤ, ΧΑΝΙΑ 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ  :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των  τριάντα επτά χιλιάδων ευρϊ (37.000,00€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ (18.500,00€) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικοί Όροι-Σεχνική Περιγραφή 

1. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει με βάςει τα παρακάτω : 
α. Σα  ςτοιχεία  των  προσ   αςφάλιςθ  οχθμάτων  τθσ  ςυνθμμζνθσ κατάςταςθσ. 
 

   β. Σθν κάλυψθ τθσ επικυμθτισ από το ΠΒΚ αςφάλιςθσ όπωσ παρακάτω : 
  (1). Για τα οχιματα από α/α 1 ζωσ 59 τθσ ςυνθμμζνθσ κατάςταςθσ: 
 
         (α). ωματικζσ βλάβεσ τρίτων                  €1.220.000,00. 
    (β). Τλικζσ ηθμιζσ επί πραγμάτων τρίτων €1.220.000,00. 
  (γ). Τλικζσ ηθμιζσ από αναςφάλιςτο όχθμα. 
   (δ).Αποκατάςταςθ Τ.Η ςε ατφχθμα χωρίσ υπαιτιότθτα του αςφαλιηόμενου                                                                
€6.000,00. 
  (ε). Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ για κάνατο και μόνιμθ ολικι ανικανότθτα                                                                      
€15.000,00. 
         (ςτ).Νομικι προςταςία                             €10.000,00. 
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   (η). Προςταςία BONUS. 
 

   (2). Για τα επιτελικά όχθμα ΠΒΚ 22,26,27 (α/α 02,03,04) οι παραπάνω 
καλφψεισ *Παρ. 1.β.(1)+  και επιπλζον : 

«Θραφςθ κρυςτάλλων από οποιαδιποτε αιτία χωρίσ απαλλαγι»  €4.000,00. 

   (3). Για τα Ειδικοφ Σφπου οχιματα ΠΒΚ 50, 51, 74,76,77,78, 98, 99 και 100 
,101,102(α/α 5,17 και 51-55) οι καλφψεισ τθσ παραγράφου 1.β. (1), (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (η) και επιπλζον 
«Κάλυψθ Α.Ε. κατά τθ λειτουργία τουσ ωσ εργαλείο .Β. €60.000,00, Τ.Η. €20.000,00. 

   (4). Για το επιτελικό ΠΒΚ 25 (α/α 01) οι παρακάτω καλφψεισ : 

    Αςτικι Ευκφνθ γιά : 

    (α). ωματικζσ βλάβεσ τρίτων €1.220.000,00   
   

    (β). Τλικζσ ηθμιζσ επί πραγμάτων τρίτων €1.220.000,00  
    (γ). Τλικζσ ηθμιζσ από αναςφάλιςτο όχθμα   

    (δ). Αποκατάςταςθ ΤΗ αςφαλιηόμενου αυτ/του 
     από ατφχθμα με αποκλειςτικι ευκφνθ  
     τρίτου γνωςτοφ αυτ/του  €6.000,00  
   
    (ε). Προςταςία Bonus      

    (ςτ).Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ για κάνατο 
            και Μ.Ο.Α.     €15.000,00  
     

(η). Νομικι προςταςία              
€10.000,00     

(θ). Θραφςθ κρυςτάλλων   €3.000,00   

    (κ). Πυρκαγιά καλυπτόμενου οχιματοσ    €25000,00 
                   (ι).Πυρκαγιά οχιματοσ ςυνζπεια τρομοκρατικϊν ενεργειϊν €25000,00 

    (ια).Ολικι κλοπι του οχιματοσ      €25000,00 

    (ιβ).Μερικι κλοπι του οχιματοσ    €25000,00 

    (ιγ).Κδιεσ ηθμιζσ καλυπτόμενου οχιματοσ  €32.000,00 

    (ιδ).Κδιεσ ηθμιζσ καλυπτόμενου οχ. από κεομθνίεσ €25000,00 

                 (ιε).Κδιεσ ηθμιζσ οχιματοσ από κακόβουλθ πράξθ  €25000,00 

    (ιςτ).Α.Ε. από πυρκαγιά του οχιμ. .Β 18000,00€   Τ.Η. 6000,00€    

    (ιη).Α.Ε. μεταφερόμενου φορτίου .Β. 18000,00€   Τ.Η. 6000,00€. 
           

(5). Για το όχθμα ΠΒΚ 20 (α/α 32) οι παρακάτω καλφψεισ : 

Αςτικι Ευκφνθ γιά : 

  (α). ωματικζσ βλάβεσ τρίτων €1.220.000,00 

  (β). Τλικζσ ηθμιζσ επί πραγμάτων τρίτων €1.220.000,00 

 (γ). Τλικζσ ηθμιζσ από αναςφάλιςτο όχθμα €6.000,00 

              (δ). Αποκατάςταςθ ΤΗ αςφαλιηόμενου αυτ/του 

   από ατφχθμα με αποκλειςτικι ευκφνθ  
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   τρίτου γνωςτοφ αυτ/του  €6.000,00 

(ε). Προςταςία Bonus           
 (ςτ). Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ για κάνατο και Μ.Ο.Α. €15.000,00   
 (η). Νομικι προςταςία    €10.000,00   
 (θ).  Θραφςθ κρυςτάλλων     €4.000,00  

  (κ). Πυρκαγιά καλυπτόμενου οχιματοσ    €37.052,00   
  (ι).Πυρκαγιά οχιματοσ ςυνζπεια τρομοκρατικϊν ενεργειϊν  €40.000,00 

  (ια).Ολικι κλοπι του οχιματοσ     €40.000,00 

  (ιβ).Μερικι κλοπι του οχιματοσ    €40.000,00 

  (ιγ).Κδιεσ ηθμιζσ καλυπτόμενου οχιματοσ   €40.000,00 

  (ιδ).Κδιεσ ηθμιζσ καλυπτόμενου οχ. από κεομθνίεσ   €40.000,00 

   (ιε).Κδιεσ ηθμιζσ οχιματοσ από κακόβουλθ πράξθ  €40.000,00 

   (ιςτ).Α.Ε. από πυρκαγιά του οχιμ. .Β 18000,00€    Τ.Η. 6000,00€   
  (ιη).Α.Ε. μεταφερόμενου φορτίου .Β. 18000   Τ.Η. 6000   

       

                   (6). Για τα ΠΒΚ  113,114,115 (α/α 25,26,27) οι παραπάνω καλφψεισ και επιπλζον : 

«Θραφςθ κρυςτάλλων από οποιαδιποτε αιτία χωρίσ απαλλαγι»  €4.000,00. 

                   (7). Για τα ΠΒΚ  127,128,129 (α/α 21,22,23) οι παραπάνω καλφψεισ και επιπλζον : 

«Θραφςθ κρυςτάλλων από οποιαδιποτε αιτία χωρίσ απαλλαγι»  €5.000,00. 

δ. Σθν παροχι δυνατότθτασ «φιλικοφ διακανονιςμοφ» με τιμολόγθςθ τθσ παροχισ αυτισ από τισ 
εταιρίεσ (π.χ ωσ ποςοςτιαία αφξθςθ επί των αςφαλίςτρων) θ οποία κα λθφκεί υπόψθ κατά τθν τελικι 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν.  

 ε.   Σθν ιςχφ τθσ αςφάλειασ για τθν εντόσ Ελλάδασ κυκλοφορία των οχθμάτων. 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΒΚ 
 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΕΙΔΟ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΑΡΚΑ - ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 NAMFI 25 STAFF CAR M/S C 200 (2016)   

2 NAMFI 22 -«-  M/S C 200 (2006)   

3 NAMFI 26 -«- VW PASSAT (2016)   

4 NAMFI 27 -«- VW PASSAT (2017)   

5 NAMFI 9 -«- VW PASSAT (2007)   

6 NAMFI 11 MULTI USE VW CADDY (2011)   

7 NAMFI 12 -«- VW CADDY (2012)   

8 NAMFI 15 -«- VW CADDY (2015)   

9 NAMFI 14 -«- VW CADDY (2015)   

10 NAMFI 306 ΜΙΝΙ BUS 9 SEATED VW TRANSPORTER (2012)   

11 NAMFI 307 -«- VW TRANSPORTER (2012)   

12 NAMFI 304 -«- VW TRANSPORTER (2011) 
 

13 NAMFI 305 -«- VW TRANSPORTER (2011)   

14 NAMFI 303 -«- VW TRANSPORTER (2009)   

15 NAMFI 308 -«- VW TRANSPORTER (2012)   

16 NAMFI 309 -«- VW TRANSPORTER (2012)   

17 NAMFI 270 -«- VW TRANSPORTER (2015)   
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18 NAMFI 271 ΜΙΝΙ BUS 9 SEATED VW TRANSPORTER (2018)   

19 NAMFI 272 -«- VW TRANSPORTER (2018)   

20 NAMFI 310 -«- VW TRANSPORTER (2016)   

21 NAMFI 127 ΜΙΝΙ BUS 20 SEATED M/S SPRIDER (2014)   

22 NAMFI 128 -«- M/S SPRIDER (2015)   

23 NAMFI 129 -«- M/S SPRIDER (2016)   

24 NAMFI 109 BUS 42 - 50 SEATED STAYER (1996)   

25 NAMFI 113 -«- M/S TOURISMO (2009)   

26 NAMFI 114 -«- M/S TOURISMO (2017)   

27 NAMFI 115 -«- M/S TOURISMO (2018)   

28 NAMFI 36 PICK UP TRUCK VW TRANSPORTER (2013)   

29 NAMFI 37 -«- VW TRANSPORTER (2013)   

30 NAMFI 30 PATROL CAR VW TIGUAN (2011)   

31 NAMFI 31 -«- VW TIGUAN (2011)   

32 NAMFI 20 -«- GLE 300 (2019)   

33 NAMFI 231 TRUCK 5 Σ. M/S 1114(1992)   

34 NAMFI 232 -«- M/S 1114(1992)   

35 NAMFI 235 -«- M/S ATEGO (2014)   

36 NAMFI 236 -«- M/S ATEGO (2017)   

37 NAMFI 53 DUMP CAR M/S SPRINTER 513 (2011)   

38 NAMFI 59 FIRE FIGHTING TRUCK STEYER 13521 (2002)   

39 NAMFI 62 -«- STEYER 32529 (1993)   

40 NAMFI 72 -«- STEYER (1989)   

41 NAMFI 93 AMBULANCE M/S VITO 111 (2005)   

42 NAMFI 94 -«- M/S SPRINTER 316 (2005)   

43 NAMFI 102 FORKLIFT 5 TON HYUNDAI 50DA (2015)   

44 NAMFI 100 FORKLIFT 5 TON CLARK C500 (1986)   

45 NAMFI 101 FORKLIFT 15 TON DOOSAN D16OS(2010)   

46 NAMFI 73 PLATFORM TRUCK M/S 1935 (1994)   

47 NAMFI 74 -«- M/S 1844 (2010)   

48 NAMFI 76 -«- M/S 1844 (2010)   

49 NAMFI 77 -«- M/S 1951 (2019)   

50 NAMFI 69 FUEL TRUCK M/S 1833 (20110)   

51 NAMFI 81 FUEL TRUCK STEYER (1989)   

52 NAMFI 50 HOIST BASKET M/S 709 (1995)   

53 NAMFI 99 EXCAVATOR CASE (1985)   

54 NAMFI 98 ELECTRIC CAR 2016   

55 NAMFI 97 BUTCHER CITY SPIDER 2008   

56 NAMFI 51 RECOVERY TRUCK M/S 709 (1998)   

57 NAMFI 83 MOBILE CANTEEN VW CRAFTER (2010)   

58 NAMFI 78 5T CRANE TRUCK M/S 2629 (1990)   

59 NAMFI 64 WATER TANK STEYER (1988)   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –ΣΕΤΔ  

Σο ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+, ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι (αρχεία τφπου PDF και XML) είναι αναρτθμζνο μαηί με ζγγραφα τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΒΚ https://namfi.gr, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.  

Προςοχή: Το παρόν Τυποποιημζνο Ζντυπο Υπεφθυνησ Δήλωςησ (ΤΕΥΔ) μπορεί να υπογράφεται ζωσ 
δζκα (10) ημζρεσ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορών. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδειγμα Εγγυητικήσ Καλήσ Εκτζλεςησ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  

ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

 

Ονομαςία Σράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

 

       Προσ: Πεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ  ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  ΑΡ…..  ΕΤΡΩ  (5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ) 

 

     -Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
……………….. χιλιάδων ευρϊ (………………………,00 €) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  
του ……………………………………….. Δ\νςθ …………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων 
τθσ με αρικμό ……/2020 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ 
οχθμάτων του ΠΒΚ, (αρ.διακ/ξθσ 1/2020) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

    -  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 

 

 

 

 

 

https://namfi.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τπόδειγμα Τπεφθυνησ Δήλωςησ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 1. Η παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 
…………………….. ζην δηαγωληζκό παξνρή ππεξεζηώλ ηελ αζθάιηζε νρεκάηωλ ηνπ ΠΒΚ πνπ 
δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2020 δηαθήξπμε. 

 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζκ. 
1/2020 ηνπ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηεο νπνίαο έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο 
όξνπο ηεο. 

 3. Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγωληζκνύο κε ακεηάθιεηε απόθαζε 
ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο. 

 4. Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε ζπλεπήο ωο 
πξνο ηελ εθπιήξωζε ηωλ ζπκβαηηθώλ ή άιιωλ λόκηκωλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέωλ ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα. 

 5. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξωζε ηνπ δηαγωληζκνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο 
ηνπ. 
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 6. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζω (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο ζηελ εθεδξεία 
Αμηωκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμηωκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη 
πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 

 

 

          Xαληά, ..............….2020 

           Ο δειώλ 

  

                 (ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ  

 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΒΚ 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΕΙΔΟ ΟΧΗΜΑΣΟ ΜΑΡΚΑ - ΜΟΝΣΕΛΟ ΚΤΒΙΜΟ ΕΙΔΟ ΑΦΑΛΙΗ ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 

1 NAMFI 25 STAFF CAR M/S C 200 (2015) 1796 (1),(4)   

2 NAMFI 22 -«-  M/S C 200 (2006) 1796 (1),(2)   

3 NAMFI 26 -«- VW PASSAT (2016) 1968 (1),(2)   

4 NAMFI 27 -«- VW PASSAT (2017) 1968  (1),(2)   

5 NAMFI 9 -«- VW PASSAT (2007) 1968 (1),(3)   

6 NAMFI 11 MULTI USE VW CADDY (2013) 1600 (1)   

7 NAMFI 12 -«- VW CADDY (2013) 1600 (1)   

8 NAMFI 15 -«- VW CADDY (2015) 2000 (1)   

9 NAMFI 14 -«- VW CADDY (2015) 2000 (1)   

10 NAMFI 306 ΜΙΝΙ BUS 9 SEATED VW TRANSPORTER (2012) 1968 (1)   

11 NAMFI 307 -«- VW TRANSPORTER (2012) 1968 (1)   

12 NAMFI 304 -«- VW TRANSPORTER (2011) 1968 (1)   

13 NAMFI 305 -«- VW TRANSPORTER (2011) 1968 (1)   

14 NAMFI 303 -«- VW TRANSPORTER (2009) 1968 (1)   

15 NAMFI 308 -«- VW TRANSPORTER (2012) 1968 (1)   

16 NAMFI 309 -«- VW TRANSPORTER (2012) 1968 (1)   

17 NAMFI 270 -«- VW TRANSPORTER (2016) 1968 (1),(3)   

18 NAMFI 271 -«- VW TRANSPORTER (2018) 1984  (1)   

19 NAMFI 272 -«- VW TRANSPORTER (2018) 1984  (1)   

20 NAMFI 310 -«- VW TRANSPORTER (2015) 1968 (1)   

21 NAMFI 127 ΜΙΝΙ BUS 20 SEATED M/S SPRIDER (2014) 2143 (1),(7)   

22 NAMFI 128 -«- M/S SPRIDER (2015) 2143 (1),(7)   

23 NAMFI 129 -«- M/S SPRIDER (2016) 2143 (1),(7)   

24 NAMFI 109 BUS 42 - 50 SEATED STAYER (1996) 14618 (1)   

25 NAMFI 113 -«- M/S TOURISMO (2009) 11967 (1),(6)   

26 NAMFI 114 -«- M/S TOURISMO (2017) 10677  (1),(6)   

27 NAMFI 115 -«- M/S TOURISMO (2018) 10677 (1),(6)   
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28 NAMFI 36 PICK UP TRUCK VW TRANSPORTER (2003) 1968 (1)   

29 NAMFI 37 PICK UP TRUCK VW TRANSPORTER (2003) 1968 (1)   

30 NAMFI 30 PATROL CAR VW TIGUAN (2011) 2000 (1)   

31 NAMFI 31 -«- VW TIGUAN (2011) 2000 (1)   

32 NAMFI 20 -«- GLE 300 (2019) 2000 (1),(5)   

33 NAMFI 231 TRUCK 5 Σ. M/S 1114(1992) 5958 (1)   

34 NAMFI 232 -«- M/S 1114(1992) 5958 (1)   

35 NAMFI 235 -«- M/S ATEGO (2014) 5132 (1)   

36 NAMFI 236 -«- M/S ATEGO (2017)  5132 (1)   

37 NAMFI 53 DUMP CAR M/S SPRINTER 513 (2011) 2152 (1)   

38 NAMFI 59 FIRE FIGHTING TRUCK STEYER 13521 (2002) 6596 (1)   

39 NAMFI 62 -«- STEYER 32529 (1993) 9726 (1)   

40 NAMFI 72 -«- STEYER (1989) 9726 (1)   

41 NAMFI 93 AMBULANCE M/S VITO 111 (2005) 2148 (1)   

42 NAMFI 94 -«- M/S SPRINTER 316 (2005) 2686 (1)   

43 NAMFI 102 FORKLIFT 5 TON HYUNDAI 50DA (2015) 3800 (1)   

44 NAMFI 100 FORKLIFT 5 TON CLARK C500 (1985) 4700 (1)   

45 NAMFI 101 FORKLIFT 15 TON DOOSAN D16OS(2010) 5890 (1)   

46 NAMFI 73 PLATFORM TRUCK M/S 1935 (1990) 14618 (1)   

47 NAMFI 74 -«- M/S 1844 (2010) 11950 (1)   

48 NAMFI 76 -«- M/S 1844 (2010) 11950 (1)   

49 NAMFI 77 -«- M/S 1951 (2019)  12809 (1)   

50 NAMFI 69 FUEL TRUCK M/S 1833 (2010) 7201 (1)   

51 NAMFI 81 FUEL TRUCK STEYER (1989) 9726 (1),(3)   

52 NAMFI 50 HOIST BASKET M/S 709 (1995) 3972 (1),(3)   

53 NAMFI 99 EXCAVATOR CASE (1985) 3590 (1),(3)   

54 NAMFI 98 ELECTRIC CAR 2016  - (1),(3)   

55 NAMFI 97 BUTCHER CITY SPIDER 2008 1123 (1),(3)   

56 NAMFI 51 RECOVERY TRUCK M/S 709 (1998) 5958 (1)   

57 NAMFI 83 MOBILE CANTEEN VW CRAFTER (2010) 2461 (1)   

58 NAMFI 78 5T CRANE TRUCK M/S 2629 (1990) 10078 (1)   

59 NAMFI 64 WATER TANK STEYER (1988) 9726 (1)   

ΤΝΟΛΟ    



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – χζδιο φμβαςησ   

ΤΜΒΑΘ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……/2020 

 Για παροχι υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ των οχθμάτων  - μθχανθμάτων του ΠΒΚ. 

 ιμερα, θμζρα …………………… 20 και ϊρα …….., ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πεδίου Βολισ Κριτθσ ςτον 
Παηινό Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

   

 1.  Σο Πεδίο Βολισ Κριτθσ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, Επγό (Ο) Ειρινθ Καρτςάκθ 

   

 2.  Θ εταιρία ……………………………… διά τθσ νομίμου εκπροςϊπου τθσ ………………………………………… 

 

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ  1 
Γενικά-Αντικείμενο φμβαςθσ-Κόςτοσ φμβαςθσ 

 
 1. Θ παροφςα φμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ Φ.600.1/……/……../……./…… 
……..20/ΠΒΚ/Δϋ ΚΟΤ/ΔΠ απόφαςθσ του Δκτι του Πεδίου Βολισ Κριτθσ, ανάμεςα ςτθν εταιρεία 
……………………………….., που κα καλείται ςτο εξισ «ΑΦΑΛΙΣΘ», και ςτο Πεδίο Βολισ Κριτθσ, ςτο εξισ  
«ΑΦΑΛΙΗΟΜΕΝΟ»  και αντικείμενο τθσ  αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ των οχθμάτων  - 
μθχανθμάτων του ΠΒΚ όπωσ αυτά φαίνονται ςτο Παράρτθμα «Β» τθσ παροφςασ με τισ αντίςτοιχεσ 
αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, από τον Αςφαλιςτι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ οι οποίεσ βρίςκονται 
ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθ Διακιρυξθ 1/2020. 

 
 2. Σο ετιςιο κόςτοσ των ςυνολικϊν αςφαλίςτρων ανζρχεται ςτο ποςό …………………………… 
…………………. ευρϊ (…………… €).  

            3.      Θ αναπροςαρμογι τθσ τιμισ των αςφαλίςτρων κα γίνεται κάκε χρόνο ςφμφωνα με τθν αφξθςθ 
του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι και με τθν τυχόν τροποποίθςθ του bonus malus του οχιματοσ εκτόσ εάν 
υπάρχουν τροποποιιςεισ ςτα όρια και τα ποςά των αςφαλίςτρων μετά από Τπουργικι Απόφαςθ.  ε 
τζτοια περίπτωςθ οι τιμζσ των αςφαλίςτρων κα κακοριςκοφν μετά από νζα διαπραγμάτευςθ των δφο 
μερϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Διάρκεια ςφμβαςθσ 

 
 1. Θ αςφάλιςθ των οχθμάτων - μθχανθμάτων  κα είναι  για ζνα χρόνο αρχισ γενομζνθσ από 
1 Μαίου 2020 και ϊρα 00:00 ζωσ 30 Απριλίου 2021 και ϊρα 23:59 με δυνατότθτα παράταςθσ για δφο (2) 
επιπλζον ζτθ (1+1). 

 2. Ο ΑΦΑΛΙΗΟΜΕΝΟ διατθρεί το δικαίωμα μεταβολισ του αρικμοφ των προσ αςφάλιςθ 
οχθμάτων τθσ Προςκικθσ «2» ι τθσ αντικατάςταςθσ αυτϊν, λόγω υπθρεςιακϊν αναγκϊν (αγορά νζων, 
εκποίθςθ παλαιϊν). 

 3. Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα ανανεϊνονται αυτόματα ετθςίωσ, εκτόσ αν 30 θμζρεσ 
προ του τζλουσ κάκε αςφαλιςτικισ περιόδου, το ΠΒΚ ειδοποιιςει τον Αςφαλιςτι περί του αντίκετου.  
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ΑΡΘΡΟ  3 
Προςδιοριςμόσ Αςφάλιςθσ 

 

 1. Θ Προςκικθ «1» περιγράφει περιοριςτικά τα είδθ όλων των αςφαλιςτικϊν καλφψεων που 
απαιτείται να προςφζρει ο Αςφαλιςτισ ςτα οχιματα – μθχανιματα του Αςφαλιηόμενου. 

 

 2. τον πίνακα τθσ Προςκικθσ «2» περιγράφονται τα παρακάτω: 

 

  α. Ο αρικμόσ των οχθμάτων – μθχανθμάτων του Αςφαλιηόμενου.  

  

  β. Σα απαιτοφμενα ςτοιχεία για τθν αςφάλιςθ τουσ.  

 

  γ. Ποιεσ από τισ καλφψεισ του Παραρτιματοσ «Α» καλφπτονται.  

 

  δ. Σο κόςτοσ αςφάλιςθσ κάκε οχιματοσ για ζνα (1) ςυμβατικό ζτοσ. 

 

  ε. Σο ετιςιο κόςτοσ των ςυνολικϊν αςφαλίςτρων. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 
Παραλαβι Τπθρεςιϊν 

 

               1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ 
που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν.4412/2016. 
 

2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Σα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 
παραλαβζσ.  

3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων 
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

4.   Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

                     α) τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να 
είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων 
τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτθν απόφαςθ.  
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                    β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

            5. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

           6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 2211του ν. 4412/2016.2  

 

ΑΡΘΡΟ  5 
Απόρριψθ παραδοτζων-Αντικατάςταςθ 

 
           1.  ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ 
τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ 
ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω 
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο Αςφαλιςτισ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

ΑΡΘΡΟ  6 
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 

 

          1.    Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ  
βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ποινικζσ ριτρεσ δφναται 
να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 
         2. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  
 
             α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  
 

                                                           
1
  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρκρου 43 του ν.4605/2019, κακϊσ και παρ. 7 του άρκρου 33  του ν.4608/2019, με τισ οποίεσ 

τροποποιικθκε θ παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016. 
2
 Πρβλ και παρ. 5 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 
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               β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  
 
              γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ  
προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.  
 
             δ) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων, εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Σο ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ  
τθσ περίπτωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν 
αιτιολογθμζνα θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ.  
 
       3. Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
 
       4. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Κιρυξθ Αςφαλιςτι Ζκπτωτου 

 

 1. Ο Αςφαλιςτισ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν 
εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

τθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

τον Αςφαλιςτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
             2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ποινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
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παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

δ) ςε περίπτωςθ που ο Αςφαλιςτισ παραβεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθ και ςαν τζτοιοι ενδεικτικά 
αναφζρονται οι παρακάτω: 

 

α. Βαρεία αμζλεια ωσ προσ τθν εκτζλεςθ των αςφαλιςτικϊν του υποχρεϊςεων. 
 
 β. Ο τρόποσ ςυναλλαγϊν του δεν είναι αυτόσ που επιβάλλεται προσ τρατιωτικι Μονάδα. 

 
γ. Θ μθ ςυμμόρφωςι του με τισ υποδείξεισ του ΠΒΚ, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

 

 (1). Για τθν πρϊτθ παράβαςθ €500,00 
 
 (2). Για τθν δεφτερθ παράβαςθ €800,00 
 
 (3). Για τθν τρίτθ παράβαςθ           €1.500,00 
 
Μετά τθν τρίτθ παράβαςθ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
 
Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ  8 
Ανωτζρα βία 

 
 Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε 
που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Λφςθ – Σροποποίθςθ φμβαςθσ 

 
 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία 
ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. 

ΑΡΘΡΟ  10 
Εγγυοδοςία - Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

 

 1. Ο Αςφαλιςτισ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κατζκεςε ςτθν ΠΒΚ/ΔϋΚΟΤ/ΔΠ 
εγγυθτικι  επιςτολι τθσ …………………….. με αρικμό ……………….. ποςοφ ………………………… ευρϊ (…………. €). 

 2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον Αςφαλιςτι, μετά τθν οριςτικι 
εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
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ΑΡΘΡΟ  11 
Σρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

για πλθρωμι προμθκευτι 
 

 1. Θ πλθρωμι ςτον Αςφαλιςτι κα γίνεται ςε ΕΤΡΩ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ δεκαπζντε (15) 
θμερολογιακϊν θμερϊν πριν από τθ λιξθ του εκάςτοτε αςφαλιςτιριου ςυμβολαίου, και μετά τθν 
παραλαβι από τον Αςφαλιηόμενο όλων των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων των οχθμάτων – μθχανθμάτων 
τθσ Προςκικθσ «2». Θ  πλθρωμι κα γίνεται από τθν Κεντρικι Τπθρεςία Χρθματικοφ του Δϋ ΚΟΤ/ΠΒΚ με 
μζριμνα τθσ Επιτροπι Ελζγχου Παραλαβισ τθσ φμβαςθσ, κατόπιν τθσ προςκόμιςθσ των παρακάτω 
δικαιολογθτικϊν:  

 α.  Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ενόσ εκάςτου οχιματοσ – μθχανιματοσ τθσ Προςκικθσ «2» 
τθσ παροφςασ. 

 
       β.    Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν για το κάκε ζτοσ. 
 
        γ.  Πρωτόκολλο ελζγχου και παραλαβισ (Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
 
        δ.   Πιςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ 

κεντρικισ Κυβζρνθςθσ) 
            
        ε.  Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΙΚΑ. 
           

ςτ. Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να φαίνεται ο αρικμόσ IBAN λογαριαςμοφ του 
ΑΦΑΛΙΣΘ ςτον οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ. 

   
         η.  COMMITMENT  (Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
 

   θ.    VOUCHER (Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
          
Σα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΠΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Π. 4056/3029/17-6-87 

Απόφαςθ του Τπουργείου Οικονομικϊν/Τπθρεςία ΦΠΑ και  επιβαρφνονται μόνο με  Φ.Ε. 8%. για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν. 
 

AΡΘΡΟ 12 
Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ-Τποκατάςταςθ Αςφαλιςτι 

       1.  τθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο αςφαλιςτισ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ Δκξθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
        2. Εάν ο αςφαλιςτισ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
       3. ε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, το ΠΒΚ δφναται να προςκαλζςει 
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ 
και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αςφαλιςτι, με τουσ 
ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ). 
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AΡΘΡΟ 13 
Εκχϊρθςθ φμβαςθσ 

 Απαγορεφεται ρθτά ςτον Αςφαλιςτι να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε από 
τα δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ περιλαμβανομζνθσ τθσ πιςτϊςεωσ 
για τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, ςε οποιοδιποτε  μζροσ χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΑΦΑΛΙΗΟΜΕΝΟΤ.  

 

AΡΘΡΟ 14 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο-Επίλυςθ Διαφορϊν 

 
 Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο 
Διοικθτικό Εφετείο τθσ Περιφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ 
ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Άρκρο 15 
Σελικζσ Διατάξεισ 

 
 Θ παροφςα ςφμβαςθ : 

 1. Κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο ςυςχετίηεται 
(Διακιρυξθ, Προςφορά, Διαταγι Κατακφρωςθσ).   

 2.  υντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ τθσ υπογράφτθκε 
από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε από το ΠΒΚ/Δϋ ΚΟΤ/Δνςθ Προμ. & 
υμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο Αςφαλιςτισ. 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

   Για τον ΑΦΑΛΙΗΟΜΕΝΟ                    Για τον ΑΦΑΛΙΣΘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΘΚΕ 
«1»  Περιγραφι των Ειδϊν Αςφάλιςθσ 
«2»  Κατάςταςθ με τα προσ Αςφάλιςθ Οχιματα-Μθχανιματα του ΠΒΚ 

 Επγόσ (Ο) Ειρινθ Καρτςάκθ 
Ακριβζσ Αντίγραφο Δϋ ΚΟΤ/ΔΝΣΘ 
                    (Για τον απουςιάηοντα Τδκτι) 
  
Ανκλγόσ (ΤΠ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  
Σμχθσ υμβάςεων  
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       ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΘ ΚΡΘΣΘ 
       Δϋ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚ. ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
       ΔΝΘ ΠΡΟΜ.& ΤΜΒ. 
       Χανιά,6 Φεβ 20 
ΠΡΟΘΘΚΘ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VΙΙ  
ΣΘ Φ.600.1/42/70635/.214 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΑΛΙΘ 

(1). Για τα οχιματα από α/α 1 ζωσ 59 τθσ ςυνθμμζνθσ κατάςταςθσ: 
 
       (α). ωματικζσ βλάβεσ τρίτων                  €1.220.000,00. 
       (β). Τλικζσ ηθμιζσ επί πραγμάτων τρίτων €1.220.000,00. 
  (γ).  Τλικζσ ηθμιζσ από αναςφάλιςτο όχθμα. 
       (δ).Αποκατάςταςθ Τ.Η ςε ατφχθμα χωρίσ υπαιτιότθτα του αςφαλιηόμενου                                                                
€6.000,00. 
       (ε).Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ για κάνατο και μόνιμθ ολικι ανικανότθτα                                                                      
€15.000,00. 
       (ςτ).Νομικι προςταςία                             €10.000,00. 
       (η). Προςταςία BONUS. 
 

(2). Για τα επιτελικά όχθμα ΠΒΚ 22,26,27 (α/α 02,03,04) οι παραπάνω καλφψεισ *Παρ. 1.β.(1)+  και 
επιπλζον : 

«Θραφςθ κρυςτάλλων από οποιαδιποτε αιτία χωρίσ απαλλαγι»  €4.000,00. 

(3). Για τα Ειδικοφ Σφπου οχιματα ΠΒΚ 50, 51, 74,76,77,78, 98, 99 και 100 ,101,102(α/α 5,17 και 51-
55) οι καλφψεισ τθσ παραγράφου 1.β. (1), (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (η) και επιπλζον «Κάλυψθ Α.Ε. κατά τθ 
λειτουργία τουσ ωσ εργαλείο .Β. €60.000,00, Τ.Η. €20.000,00. 

(4). Για το επιτελικό ΠΒΚ 25 (α/α 01) οι παρακάτω καλφψεισ : 

 Αςτικι Ευκφνθ για : 

 (α). ωματικζσ βλάβεσ τρίτων €1.220.000,00      

 (β). Τλικζσ ηθμιζσ επί πραγμάτων τρίτων €1.220.000,00     
 (γ). Τλικζσ ηθμιζσ από αναςφάλιςτο όχθμα   

 (δ). Αποκατάςταςθ ΤΗ αςφαλιηόμενου αυτ/του από ατφχθμα με αποκλειςτικι ευκφνθ  
τρίτου γνωςτοφ αυτ/του  €6.000,00     
 (ε). Προςταςία Bonus      

 (ςτ).Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ για κάνατο   και Μ.Ο.Α. €15.000,00   
    
               (η). Νομικι προςταςία            €10.000,00     
               (θ). Θραφςθ κρυςτάλλων   €3.000,00   

 (κ). Πυρκαγιά καλυπτόμενου οχιματοσ    €25000,00                          
(ι).Πυρκαγιά οχιματοσ ςυνζπεια τρομοκρατικϊν ενεργειϊν €25000,00 

 (ια).Ολικι κλοπι του οχιματοσ      €25000,00 

 (ιβ).Μερικι κλοπι του οχιματοσ    €25000,00 

 (ιγ).Κδιεσ ηθμιζσ καλυπτόμενου οχιματοσ  €32.000,00 

 (ιδ).Κδιεσ ηθμιζσ καλυπτόμενου οχ. από κεομθνίεσ €25000,00 

 (ιε).Κδιεσ ηθμιζσ οχιματοσ από κακόβουλθ πράξθ  €25000,00 
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 (ιςτ).Α.Ε. από πυρκαγιά του οχιμ. .Β 18000,00€   Τ.Η. 6000,00€    

 (ιη).Α.Ε. μεταφερόμενου φορτίου .Β. 18000,00€   Τ.Η. 6000,00€.    
        

(5). Για το όχθμα ΠΒΚ 20 (α/α 32) οι παρακάτω καλφψεισ : 

       Αςτικι Ευκφνθ γιά : 

  (α). ωματικζσ βλάβεσ τρίτων €1.220.000,00 

  (β). Τλικζσ ηθμιζσ επί πραγμάτων τρίτων €1.220.000,00 

 (γ). Τλικζσ ηθμιζσ από αναςφάλιςτο όχθμα €6.000,00 

              (δ). Αποκατάςταςθ ΤΗ αςφαλιηόμενου αυτ/του 

   από ατφχθμα με αποκλειςτικι ευκφνθ  

   τρίτου γνωςτοφ αυτ/του  €6.000,00 

(ε). Προςταςία Bonus           
 (ςτ). Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ για κάνατο και Μ.Ο.Α. €15.000,00   
 (η). Νομικι προςταςία    €10.000,00   
 (θ).  Θραφςθ κρυςτάλλων     €4.000,00  

  (κ). Πυρκαγιά καλυπτόμενου οχιματοσ    €37.052,00   
  (ι).Πυρκαγιά οχιματοσ ςυνζπεια τρομοκρατικϊν ενεργειϊν  €40.000,00 

  (ια).Ολικι κλοπι του οχιματοσ     €40.000,00 

  (ιβ).Μερικι κλοπι του οχιματοσ    €40.000,00 

  (ιγ).Κδιεσ ηθμιζσ καλυπτόμενου οχιματοσ   €40.000,00 

  (ιδ).Κδιεσ ηθμιζσ καλυπτόμενου οχ. από κεομθνίεσ   €40.000,00 

   (ιε).Κδιεσ ηθμιζσ οχιματοσ από κακόβουλθ πράξθ  €40.000,00 

   (ιςτ).Α.Ε. από πυρκαγιά του οχιμ. .Β 18000,00€    Τ.Η. 6000,00€   
  (ιη).Α.Ε. μεταφερόμενου φορτίου .Β. 18000   Τ.Η. 6000   

       

       (6). Για τα ΠΒΚ  113,114,115 (α/α 25,26,27) οι παραπάνω καλφψεισ και επιπλζον : 

«Θραφςθ κρυςτάλλων από οποιαδιποτε αιτία χωρίσ απαλλαγι»  €4.000,00. 

        (7). Για τα ΠΒΚ  127,128,129 (α/α 21,22,23) οι παραπάνω καλφψεισ και επιπλζον : 

«Θραφςθ κρυςτάλλων από οποιαδιποτε αιτία χωρίσ απαλλαγι»  €5.000,00. 

δ. Σθν παροχι δυνατότθτασ «φιλικοφ διακανονιςμοφ» με τιμολόγθςθ τθσ παροχισ αυτισ από τισ 
εταιρίεσ (π.χ ωσ ποςοςτιαία αφξθςθ επί των αςφαλίςτρων) θ οποία κα λθφκεί υπόψθ κατά τθν τελικι 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν.  

 ε.   Σθν ιςχφ τθσ αςφάλειασ για τθν εντόσ Ελλάδασ κυκλοφορία των οχθμάτων. 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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              ΔΝΘ ΠΡΟΜ.& ΤΜΒ. 
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ΠΡΟΘΘΚΘ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VΙΙ 
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                                                               Κατάςταςη με τα προσ Αςφάλιςη Οχήματα-Μηχανήματα του ΠΒΚ 
 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΕΙΔΟ ΟΧΗΜΑΣΟ ΜΑΡΚΑ - ΜΟΝΣΕΛΟ ΚΤΒΙΜΟ ΕΙΔΟ ΑΦΑΛΙΗ ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 

1 NAMFI 25 STAFF CAR M/S C 200 (2015) 1796 (1),(4)   

2 NAMFI 22 -«-  M/S C 200 (2006) 1796 (1),(2)   

3 NAMFI 26 -«- VW PASSAT (2016) 1968 (1),(2)   

4 NAMFI 27 -«- VW PASSAT (2017) 1968  (1),(2)   

5 NAMFI 9 -«- VW PASSAT (2007) 1968 (1),(3)   

6 NAMFI 11 MULTI USE VW CADDY (2013) 1600 (1)   

7 NAMFI 12 -«- VW CADDY (2013) 1600 (1)   

8 NAMFI 15 -«- VW CADDY (2015) 2000 (1)   

9 NAMFI 14 -«- VW CADDY (2015) 2000 (1)   

10 NAMFI 306 ΜΙΝΙ BUS 9 SEATED VW TRANSPORTER (2012) 1968 (1)   

11 NAMFI 307 -«- VW TRANSPORTER (2012) 1968 (1)   

12 NAMFI 304 -«- VW TRANSPORTER (2011) 1968 (1)   

13 NAMFI 305 -«- VW TRANSPORTER (2011) 1968 (1)   

14 NAMFI 303 -«- VW TRANSPORTER (2009) 1968 (1)   

15 NAMFI 308 -«- VW TRANSPORTER (2012) 1968 (1)   

16 NAMFI 309 -«- VW TRANSPORTER (2012) 1968 (1)   

17 NAMFI 270 -«- VW TRANSPORTER (2016) 1968 (1),(3)   

18 NAMFI 271 -«- VW TRANSPORTER (2018)  1984 (1)   

19 NAMFI 272 -«- VW TRANSPORTER (2018) 1984  (1)   

20 NAMFI 310 -«- VW TRANSPORTER (2015) 1968 (1)   

21 NAMFI 127 ΜΙΝΙ BUS 20 SEATED M/S SPRIDER (2014) 2143 (1),(7)   

22 NAMFI 128 -«- M/S SPRIDER (2015) 2143 (1),(7)   

23 NAMFI 129 -«- M/S SPRIDER (2016) 2143 (1),(7)   

24 NAMFI 109 BUS 42 - 50 SEATED STAYER (1996) 14618 (1)   
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25 NAMFI 113 -«- M/S TOURISMO (2009) 11967 (1),(6)   

26 NAMFI 114 -«- M/S TOURISMO (2017) 10677  (1),(6)   

27 NAMFI 115 -«- M/S TOURISMO (2018)  10677 (1),(6)   

28 NAMFI 36 PICK UP TRUCK VW TRANSPORTER (2003) 1968 (1)   

29 NAMFI 37 PICK UP TRUCK VW TRANSPORTER (2003) 1968 (1)   

30 NAMFI 30 PATROL CAR VW TIGUAN (2011) 2000 (1)   

31 NAMFI 31 -«- VW TIGUAN (2011) 2000 (1)   

32 NAMFI 20 -«- GLE 300 (2019) 2000 (1),(5)   

33 NAMFI 231 TRUCK 5 Σ. M/S 1114(1992) 5958 (1)   

34 NAMFI 232 -«- M/S 1114(1992) 5958 (1)   

35 NAMFI 235 -«- M/S ATEGO (2014) 5132 (1)   

36 NAMFI 236 -«- M/S ATEGO (2017)  4250 (1)   

37 NAMFI 53 DUMP CAR M/S SPRINTER 513 (2011) 2152 (1)   

38 NAMFI 59 FIRE FIGHTING TRUCK STEYER 13521 (2002) 6596 (1)   

39 NAMFI 62 -«- STEYER 32529 (1993) 9726 (1)   

40 NAMFI 72 -«- STEYER (1989) 9726 (1)   

41 NAMFI 93 AMBULANCE M/S VITO 111 (2005) 2148 (1)   

42 NAMFI 94 -«- M/S SPRINTER 316 (2005) 2686 (1)   

43 NAMFI 102 FORKLIFT 5 TON HYUNDAI 50DA (2015) 3800 (1)   

44 NAMFI 100 FORKLIFT 5 TON CLARK C500 (1985) 4700 (1)   

45 NAMFI 101 FORKLIFT 15 TON DOOSAN D16OS(2010) 5890 (1)   

46 NAMFI 73 PLATFORM TRUCK M/S 1935 (1990) 14618 (1)   

47 NAMFI 74 -«- M/S 1844 (2010) 11950 (1)   

48 NAMFI 76 -«- M/S 1844 (2010) 11950 (1)   

49 NAMFI 77 -«- M/S 1951 (2019) 12809  (1)   

50 NAMFI 69 FUEL TRUCK M/S 1833 (2010) 7201 (1)   

51 NAMFI 81 FUEL TRUCK STEYER (1989) 9726 (1),(3)   

52 NAMFI 50 HOIST BASKET M/S 709 (1995) 3972 (1),(3)   

53 NAMFI 99 EXCAVATOR CASE (1985) 3590 (1),(3)   

54 NAMFI 98 ELECTRIC CAR 2016 -  (1),(3)   

55 NAMFI 97 BUTCHER CITY SPIDER 2008 1123 (1),(3)   

56 NAMFI 51 RECOVERY TRUCK M/S 709 (1998) 5958 (1)   

57 NAMFI 83 MOBILE CANTEEN VW CRAFTER (2010) 2461 (1)   

58 NAMFI 78 5T CRANE TRUCK M/S 2629 (1990) 10078 (1)   
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59 NAMFI 64 WATER TANK STEYER (1988) 9726 (1)   

ΤΝΟΛΟ    

 

                                                                                                              ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                                             Για τον ΑΦΑΛΙΗΟΜΕΝΟ                                                                 Για τον ΑΦΑΛΙΣΘ 

 

 Επγόσ (Ο) Ειρινθ Καρτςάκθ 
Ακριβζσ Αντίγραφο Δϋ ΚΟΤ/ΔΝΣΘ 
  
  
Ανκλγόσ (ΤΠ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  
Σμχθσ υμβάςεων  



 

 


