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EΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ABEΕ 
ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) 

ΤΗΣ ΕΑΣ ΑΒΕΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2023 
της ΕΑΣ ΑΒΕΕ 

CPV 66514110-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων 
οχημάτων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Απευθείας Ανάθεση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
11.320,00€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος συμβολαίου 
(ΔΣ) και φόρου ασφαλιστηρίου (Φ.Α.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   Δώδεκα (12) μήνες

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 27/01/2023 και ώρα 13:00 μ.μ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά θα υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή σε τύπο 
αρχείου pdf.
Η κατάθεση της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται ο 
Αριθμός Πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και τα πλήρη στοιχεία 
του αποστολέα, γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
purchasingdpt@eas.gr

Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε 

ανάδοχο την ετήσια ασφάλιση οχημάτων (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. και μηχανημάτων έργου) της ΕΑΣ 
ΑΒΕΕ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω. 

ΕΞΕ 231 - 23/01/2023

mailto:purchasingdpt@eas.gr
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1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
(Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση Ηλιουπόλεως 111

Πόλη Υμηττός - Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός 172 37

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL303

Αρμόδιος για πληροφορίες Παπαδημητρίου Αλέξανδρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 9799443

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο apapadimitriou@eas.gr 

Αρμόδιος για τεχνικές πληροφορίες Ντάμπλιας Νεκτάριος

Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 9799770

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο nntamplias@eas.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eas.gr

1.1. Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

1.2 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Αμυντική Βιομηχανία.

1.3 Εφαρμοστέο δίκαιο 

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

1.4 Πρόσβαση Εγγράφων - Στοιχεία Επικοινωνίας 

Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στη διαδικτυακή  πύλη 

https://www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη 

https://diavgeia.gov.gr και στο site της εταιρείας μας, https://www.eas.gr.

mailto:apapadimitriou@eas.gr
mailto:nntamplias@eas.gr
http://www.eas.gr/
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Αρμόδιος επικοινωνίας είναι ο κ. Παπαδημητρίου Αλέξανδρος με τηλέφωνο επικοινωνίας 

2109799443.

Αρμόδιος για τεχνικές πληροφορίες είναι ο κ. Ντάμπλιας Νεκτάριος με τηλέφωνο επικοινωνίας 

2109799770. 

2. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Είδος Διαδικασίας
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4782/2021 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Χρηματοδότηση 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους  2023 της ΕΑΣ ΑΒΕΕ.

3. Περιγραφή του Αντικειμένου – Τόπος Παροχής 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υπηρεσία ασφάλισης οχημάτων (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. και μηχανημάτων 

έργου) της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. για ένα (1) έτος, η οποία θα περιλαμβάνει μόνο τις ελάχιστες ασφαλιστικές 

καλύψεις όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία και την παροχή οδικής βοήθειας για τα 

οχήματα με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 12 του παραρτήματος Α΄.

Η ασφάλιση αφορά τα επιβατικά Ι.Χ., τα φορτηγά Ι.Χ. και τα μηχανήματα έργου της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας.

Η εν λόγω υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων: 66514110-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιμής (χαμηλότερη οικονομική προσφορά).
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4. Θεσμικό Πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

με τον ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»,

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

 τον ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

(ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993).

 τον ν.4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

και άλλες.
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 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” ( Α΄ 145 )

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 της υπ’ αριθμ. 20093362 Εγκεκριμένης Αίτησης Δαπάνης

5. Δικαίωμα Συμμετοχής

Στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα δραστηριότητα ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, καθώς επίσης 

και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα , σύμφωνα με το  Ν 2496/97 ‘Ασφαλιστική Κάλυψη’ 

όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

6. Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου Αναδόχου 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) Να είναι μέλη της ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδος και να παρέχουν εχέγγυα άρτιας 

εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και τα διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα 

σύμφωνα με το Ν1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων 

με επίσημα έγγραφα.

2) Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (φιλικός διακανονισμός της ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδος.

3) Να είναι κάτοχοι της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 4364/16 όπως 

ισχύει.





 Σελίδα 6 από 15

7. Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιμής (χαμηλότερη οικονομική προσφορά).

8. Κατάρτιση – Περιεχόμενο  Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Παρούσα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς:

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή εμπορικό μητρώο, την 

απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και αποδεικτικά ότι είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Άμεσου 

Διακανονισμού Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα (φιλικός Διακανονισμός). 

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο προσφέρων συμμετέχει στο όνομα και για λογαριασμό 

κάποιας ασφαλιστικής εταιρείας, δηλαδή ως διαμεσολαβούν πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, 

παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) οφείλει να προσκομίσει:

 α) Την Άδεια λειτουργίας του ίδιου και της εταιρείας που διαμεσολαβεί. 

β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει για λογαριασμό ποιας ασφαλιστικής εταιρείας 

διαμεσολαβεί. 

γ) Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του διαμεσολαβούντος προσώπου και της 

ασφαλιστικής εταιρείας, προκειμένου να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσοτέρων 

της μιας προσφοράς από την ίδια ασφαλιστική επιχείρηση. 

• Οικονομική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ ολογράφως και 

αριθμητικά και θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

του Παραρτήματος Β΄. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν τιμή ασφαλίστρων 

για κάθε επιμέρους όχημα στην οποία θα περιλαμβάνουν μόνο τις ελάχιστες ασφαλιστικές 

καλύψεις όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία καθώς και την παροχή οδικής βοήθειας για 

οχήματα όπου απαιτείται.

Ο Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού ποσού της 

ασφαλιστικής κάλυψης για το χρονικό διάστημα αυτής (12 μήνες).
• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:

Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-

2016). 
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Ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού. 

Ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

Ότι δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της 

οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνία 

προσφορών. 

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του),

• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του),

• Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος. Για την απόδειξη της νόμιμης 

σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του καθώς και σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα). Από τα ανωτέρω απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 

νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται 

από το καταστατικό του (για νομικό πρόσωπο) ή από την έναρξη επιτηδεύματος (για φυσικό 

πρόσωπο) ή από τους ΚΑΔ του, η ικανότητα του αναδόχου να χορηγήσει στην Ε.Α.Σ. 

Α.Β.Ε.Ε. την συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη 

επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

• Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, ο υποψήφιος δύναται να 

υποβάλλει εντός της προθεσμίας αυτής αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
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οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί τη χορήγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών. Η Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. στην περίπτωση αυτή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση 

των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων, ή η κατόπιν προσκόμισής τους απόδειξη ότι εμπίπτουν 

σε έναν από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν.4412/2016, αποτελούν λόγους 

αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου.

Όλες οι Υ.Δ. εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: www.gov.gr

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στην περίπτωση προσκόμισης Ποινικών 

Μητρώων από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), προσκομίζονται ποινικά μητρώα των διαχειριστών, ενώ 

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και όλων των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό από το κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο της 
έδρας του αναδόχου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή να τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές διατάξεις νόμου. 

Άλλως Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το κατά τόπον αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, 

ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

http://www.gov.gr/
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Τα ανωτέρω έγγραφα (ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά) θα ζητηθούν κατά την υπογραφή της 
σύμβασης και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν την υποβολή τους.

9. Χρόνος Ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα τριών (3) 

μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

10. Συμβατικό Τίμημα – Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου δεν θα υπερβαίνει το ποσό 

των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (11.320,00€) συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 

συμβολαίου (Δ.Σ.) και φόρου ασφαλιστηρίου (Φ.Α.)

Προσφορές με τιμή υψηλότερη από τον ανώτερο προϋπολογισμό απορρίπτονται. 

Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας από τον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί 
εφάπαξ, με την παράδοση εκάστου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, υπό τον όρο προσκόμισης των 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), σύμφωνα με 

το άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 7 του 

Ν.4912/2022, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. 

β)  Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οποιοδήποτε άλλη κράτηση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
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11. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της σύμβασης υποχρεούται : 

Να προβαίνει έγκαιρα και νόμιμα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση 

Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. 

Να καταβάλλει τις εισφορές όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης που 

αφορούν το προσωπικό του, καθώς επίσης όλες τις εργατικές επιβαρύνσεις και γενικά κάθε δαπάνη 

που αφορά στο προσωπικό του και απορρέει από τη σχέση του προσωπικού του έναντι αυτού με 

την ιδιότητά του ως εργοδότη. 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται με ευθύνη αποκλειστικά του αναδόχου, ο οποίος αποδέχεται 

κάθε κίνδυνο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη ή παράλειψη του ίδιου του αναδόχου 

ή του προσωπικού του, των συνεργατών του καθώς και κάθε άλλου προσώπου που έχει σχέση 

άμεση ή έμμεση με αυτόν ή με τη παρεχόμενη υπηρεσία. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 

κάθε παράβαση των Νόμων, Διατάξεων καθώς και της εργατικής Νομοθεσίας (ωράριο, υπερωρίες, 

εργασία κατά την Κυριακή κ.λπ.) και των διατάξεων που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια του 

προσωπικού του. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, 

Πρόσκληση και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά καθ  όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψή οποιασδήποτε 

φύσης πληροφοριών οι οποίες αφορούν ιδίως στις εγκαταστάσεις, την οικονομική δραστηριότητα 

και οργάνωση χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. 

12. Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης 

ανάθεσης στον ανάδοχο. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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13. Τρόπος και Τόπος κατάθεσης  προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών : 27/01/2023 και ώρα 13:00 μ.μ

Οι προσφορές αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σε τύπο αρχείου pdf.

Η κατάθεση της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της πρόσκλησης 

και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

purchasingdpt@eas.gr 

Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των

προσφορών που αποστέλλονται, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΑΒΕΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος 

mailto:purchasingdpt@eas.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Μ.Ε.) 

ΤΗΣ ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1 ΙΤΑ 7094 Φ. Ι.Χ. MERCEDES 25 04/02/2023

2 ΙΤΑ 7095 Φ. Ι.Χ. FIAT DUCATO 14 04/02/2023

3 ΙΤΒ 4011 Φ. Ι.Χ. FIAT 14 04/02/2023

4 ΙΤΒ 4010 Φ. Ι.Χ. V.W 16 04/02/2023

5 ΙΤΑ 7364 ΜΙΝΙ BUS FORD WERKE 17 04/02/2023

6 ΧΕΑ 4698 I.X. TOYOTA YARIS 9 04/02/2023

7 ΙΤΕ 7825 Φ. Ι.Χ. FORD TRANSIT 14 04/02/2023

8 ΖΖΗ 1993 Ι.Χ. TOYOTA AVENSIS 11 04/02/2023

9 ΖΖΗ 1995 Ι.Χ. TOYOTA AVENSIS 11 04/02/2023

10 ΖΖΥ 7327 Ι.Χ. MERCEDES 14 04/02/2023

11 ΥΗΒ 8258 Φ.  Ι.Χ MERCEDES 88 04/02/2023

12 ΥΗΙ 9004 Φ.  Ι.Χ MERCEDES 88 04/02/2023

13 IKB 2715 Φ.  Ι.Χ MERCEDES 88 04/02/2023

14 ΙΚΒ 2453 Φ.  Ι.Χ VW GRAFTER 16 04/02/2023

15 ΙΚΜ 7345 Φ.  Ι.Χ RENAULT MID 29 04/02/2023

16 ΙΗΝ 6867 Φ.  Ι.Χ NISSAN 18 04/02/2023

17 ΖΜΚ 5198 Φ.  Ι.Χ MERCEDES 25 04/02/2023

18 ΚΗΙ 1928 Φ.  Ι.Χ FORD TRANSIT 17 04/02/2023

19 ΜΕ 131862 Μ.Ε (KLARK) SEL 44 04/02/2023

20 ΜΕ 105899 Μ.Ε (KLARK) DOOSAN 44 04/02/2023

21 ΜΕ 108912 Μ.Ε (KLARK) OM CARRELI 63 04/02/2023

22 ΜΕ 121733 Μ.Ε (KLARK) HUNDAI 65 04/02/2023

23 ΜΕ 131879 Μ.Ε. JCB 69 04/02/2023

24 ΖΤΑ 6739 Φ.Ι.Χ ΤΟΥΟΤΑ HILUX 10 04/02/2023
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Γενικές Απαιτήσεις

1. Η ασφαλιστική κάλυψη  του συνόλου των οχημάτων να  προέρχεται  από  μια (1) 

ασφαλιστική εταιρεία (για τα  υποψήφια ασφαλιστικά γραφεία που αντιπροσωπεύουν 

περισσότερες της μίας εταιρείες).

2. Η προσφορά οφείλει να καλύπτει το σύνολο των οχημάτων που αναφέρονται αναλυτικά 

στους  ανωτέρω  πίνακες.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη ασφάλισης νέου οχήματος, 

αυτοκινήτου, φορτηγού, μηχανήματος έργου κλπ, που θα προκύψει μετά την υπογραφή 

της σύμβασης με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και με 

χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κτήσης του μέχρι την ημερομηνία λήξης των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων των υπόλοιπων οχημάτων.

4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης ξεχωριστού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για 

κάθε αντικείμενο ασφάλισης, στο οποίο να περιλαμβάνονται όλες οι ελάχιστες 

ασφαλιστικές καλύψεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (σωματικές βλάβες 

-  υλικές ζημίες έναντι Τρίτων). Ειδικά για τα επιβατικά Ι.Χ. ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

περιλάβει στην προσφορά την παροχή οδικής βοήθειας για κάθε ένα από αυτά.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε όχημα, 

εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

6. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε μεταβολή του συνόλου των ασφαλισθέντων 

οχημάτων της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, και εφόσον αυτή δηλωθεί έγκαιρα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει 

την ασφάλιση ή απασφάλιση που θα προκύψει. 

7. Η διάρκεια της σύμβασης άρα και της ασφάλισης κάθε οχήματος αρχίζει από την λήξη των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων που ήδη ισχύουν (ή από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

απόφασης ανάθεσης) και για ένα έτος. 

8. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.

9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

10. Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήματος, μετά την ανάθεση ο ανάδοχος ασφαλιστής 

υποχρεούται να ασφαλίσει και αυτό με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 

σύμβαση και με χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κτήσης του μέχρι την ημερομηνία 

λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των υπόλοιπων οχημάτων

11. Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ έχει δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης  για τρεις 

(3) ακόμα μήνες με έγγραφη προειδοποίηση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 

σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι / ες,

Με την παρούσα οικονομική προσφορά αποτυπώνονται οι οικονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες θα παρασχεθεί η υπηρεσία, η οποία αφορά την υλοποίηση της σύμβασης με την  

Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Πρωτ. 

……………………………………... και με αντικείμενο «την ετήσια ασφάλιση οχημάτων (Ε.Ι.Χ., 
Φ.Ι.Χ. και μηχανημάτων έργου) της ΕΑΣ ΑΒΕΕ»

Η αμοιβή για την παρεχόμενη υπηρεσία αναλύεται ως εξής:

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡ. 
ΙΠΠΟΙ

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ €
ΟΔΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ 

1 ΙΤΑ 7095 Φ. Ι.Χ. FIAT DUCATO 14 04/02/2023 ΝΑΙ

2 ΙΤΒ 4011 Φ. Ι.Χ. FIAT 14 04/02/2023 ΝΑΙ

3 ΙΤΒ 4010 Φ. Ι.Χ. V.W 16 04/02/2023 ΝΑΙ

4 ΙΤΑ 7364 Ε.Ι.Χ.
(ΜΙΝΙ BUS)

FORD 
WERKE 17 04/02/2023 ΝΑΙ

5 ΧΕΑ 4698 Ε.I.X. TOYOTA 
YARIS 9 04/02/2023 ΝΑΙ

6 ΙΤΕ 7825 Φ. Ι.Χ. FORD 
TRANSIT 14 04/02/2023 ΝΑΙ

7 ΖΖΗ 1993 Ε.Ι.Χ. TOYOTA 
AVENSIS 11 04/02/2023 ΝΑΙ

8 ΖΖΗ 1995 Ε.Ι.Χ. TOYOTA 
AVENSIS 11 04/02/2023 ΝΑΙ 

9 ΖΤΑ 6739 Φ.Ι.Χ. TOYOTA 
HILUX 10 04/02/2023 ΝΑΙ

10 ΖΖΥ 7327 Ε.Ι.Χ. MERCEDES 14 04/02/2023 ΝΑΙ

11 ΙΗΝ 6867 Φ.  Ι.Χ NISSAN 18 04/02/2023 ΝΑΙ

12 ΚΗΙ 1928 Φ.  Ι.Χ FORD 
TRANSIT 17 04/02/2023 ΝΑΙ

13 YHI 9004 Φ.  Ι.Χ MERCEDES 88 04/02/2023 ΟΧΙ

14 IKB 2715 Φ.  Ι.Χ MERCEDES 88 04/02/2023 ΟΧΙ

15 IKB 2453 Φ.ΙΧ VW CRAFTER 16 04/02/2023 ΟΧΙ

16 IKM 7345 Φ. ΙΧ RENAULT 
MID 29 04/02/2023 ΟΧΙ

17 ME 131862 Μ.Ε 
(CLARK) SEL 44 04/02/2023 ΟΧΙ

18 ΜΕ 105899 Μ.Ε 
(CLARK) DOOSAN 44 04/02/2023 ΟΧΙ

19 ΜΕ 108912 Μ.Ε 
(CLARK) CARELLI 63 04/02/2023 ΟΧΙ





 Σελίδα 15 από 15

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡ. 
ΙΠΠΟΙ

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ €
ΟΔΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ 

20 ΜΕ 121733 Μ.Ε. 
(CLARK) HUNDAI 65 04/02/2023 ΟΧΙ

21 ME 131879 M.E. JCB 69 04/02/2023 ΟΧΙ

22 ΥΗΒ 8258 Φ.  Ι.Χ MERCEDES 88 04/02/2023 ΟΧΙ

23 ΖΜΚ 5198 Φ.  Ι.Χ MERCEDES 25 04/02/2023 ΟΧΙ

24 ΙΤΑ 7094 Φ.  Ι.Χ MERCEDES 25 04/02/2023 ΟΧΙ

Σημ.: Η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει τις έντεκα χιλιάδες τριακόσια είκοσι  ευρώ και 
μηδέν λεπτά (11.320,00 €) συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος συμβολαίου (Δ.Σ.) και φόρου 

ασφαλιστηρίου (Φ.Α.)

Η ανάθεση ασφάλισης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά για το σύνολο του ασφαλιζόμενου στόλου.

  
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η παρούσα προσφορά ισχύει για τρείς (3) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της.

 [Τόπος], [Ημερομηνία]

Ο προσφέρων
                                                                                                                     Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Προσφερόμενη τιμή
συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος συμβολαίου (Δ.Σ.) και 

φόρου ασφαλιστηρίου (Φ.Α.)Περιγραφή Υπηρεσίας

Αριθμητικώς Ολογράφως

ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 12 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 12 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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