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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      Φιώρηλα, 03-08-2020 
Νοκός  Φιώρηλας                                                                    Α.Π.: 5049 
Δήκος  Φιώρηλας 
Δεκοηηθή  Επητείρεζε Ύδρεσζες &                                     
Αποτέηεσζες  Φιώρηλας (Δ.Ε.Τ.Α.Φ.)                                 
Οηθολοκηθή  Τπερεζία                                                           
πειηάδοσ  14-53100 Φιώρηλα                           
Σει. :23850-44526, 23850-24555 & 23850-24606                      

 
 
 
Θέκα: «Πρόζθιεζε σποβοιής  οηθολοκηθής προζθοράς γηα 

παροτή Τπερεζίας Αζθάιεηας Ασηοθηλήηωλ, Οτεκάηωλ,   
Μεταλεκάηωλ  Έργωλ ηες Δ.Ε.Τ.Α.Φ. ελός έηοσς. 

 
 
Η Γ.Δ.Υ.Α. Φιώξηλαο, έρνληαο ππόςε ηελ αξηζκ. 100/18-07-2016 

Απόθαζε Γηνηθεηή Τξάπεδαο Διιάδνο (ΦΔΚ 2550/18-08-2016 Τ. Β’),  ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 330 ηνπ Ν. 
4412/2016, πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ ππνβνιή 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηα   γξαθεία ηεο  Γ.Δ.Υ.Α.Φ  γηα ππεξεζία  
αζθάιεηαο  ησλ Απηνθηλήησλ, Ορεκάησλ, Μεραλεκάησλ Έξγσλ ηεο 
Γ.Δ.Υ.Α.Φ  δηάξθεηαο  ελόο έηνπο  αξρνκέλεο από 05-09-2020. 

 
Η  δεηούκελε σπερεζία αθορά:  
 

1. Αστική ευθύνη για: 

ωκαηηθές βιάβες ηρίηωλ αλά ζύκα (1.220.000,00 €) 

Υιηθές δεκίες ηρίηωλ αλά ζύκα (1.220.000,00 €) 

 

2. Αστική ευθύνη εργαλείου: 

ωκαηηθές βιάβες αλά αηύτεκα (500.000,00 €) 

Υιηθές δεκίες αλά αηύτεκα (100.000,00 €) 

 

3. Γηα ηα κε Αρηζκό Κσθιοθορίας ΡΑΒ 8488 θαη ΡΑΖ 1539, δεηείηαη 
θαη Οηθολοκηθή Προζθορά γηα Εηήζηα Οδηθή Βοήζεηα 

 

Πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ Απηνθηλήησλ, Ορεκάησλ, Μεραλεκάησλ Έξγσλ ηεο 
Γ.Δ.Υ.Α.Φ. πνπ ζα αζθαιηζηνύλ, παξαιακβάλεηαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 
από ηα Γξαθεία ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Φ., Σπειηάδνπ 14 ζηε πόιε Φιώξηλα. 
Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 23850-44526, 23850-24555 θαη 23850-24606. 

 
Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο αζθάιεηαο ησλ Απηνθηλήησλ, Ορεκάησλ, 

Μεραλεκάησλ  Έξγσλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Φ  δηάξθεηαο  ελόο έηνπο  ζα γίλεη  κε 
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θξηηήξηα ηε δπλαηόηεηα ηεο θαιήο θαη έγθαηξεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο από 
ηνλ αλάδνρν θαη λα είλαη ζπκθέξνπζα γηα ηε Γ.Δ.Υ.Α.Φ. από νηθνλνκηθή 
άπνςε. 

  
Η ελδεηθηηθή πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε είλαη πνζνύ 4.800,00 επξώ 

ρσξίο Φ.Π.Α. (ελ πξνθεηκέλσ κεδέλ) ε νπνία έρεη εγγξαθεί ζηνλ 
εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Φ. νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ζηνλ 
Κ.Α.: «62.05.01.000» κε ηίηιν: «Αζθάιηζηξα Μεηαθνξηθώλ Μέζσλ» θαη ζα 
βαξύλεη θαηά έλα κέξνο ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Φ. νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2020 θαη θαηά έλα κέξνο ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Φ. 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021. 

 
Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα σποβιεζεί εγγράθως ζε 

θιεηζηό θάθειο ζηα γραθεία ηες Δ.Ε.Τ.Α.Φ.. 
 
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από 

δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ν ελδηαθεξόκελνο 
λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο 
πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 
πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο 
πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν, 
θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 
3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 

 

Πίλαθαο απηνθηλήησλ – νρεκάησλ – κεραλεκάησλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Φ. 

δηαηίζεηαη ζηελ Γξακκαηεία ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Φ. 

 
Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε    

10-08-2020, εκέρα Δεσηέρα θαη ώρα 12:00 κ. πέραλ ηες οποίας, 
οποηαζδήποηε προζθορά σποβιεζεί ζεωρείηαη εθπρόζεζκε. 

 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 

 Γξακκαηεία 

 Οηθνλνκηθή Υπεξεζία 

 
 
 

                                                 Φιώξηλα, 03-08-2020 
 

                                                Η Γεληθή Δηεσζύληρηα ηες Δ.Ε.Τ.Α.Φ. 
                                                

                                                    Αβρακοπούιοσ – Ρόκπε Ερκηόλε 
                                                       MSc Αρτηηέθηωλ Μεταληθός 

 

  


