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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  
με κζμα:  

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΑΦΑΛΙTIKΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΕΝΣΕ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  

ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2.300,00 € 

 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  

 

             Λαμβάνοντασ υπόψθ:  

1. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ, 

α) του άρκρου 3 παρ. 19 του Κανονιςμοφ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Φορζα 
Διαχείριςθσ (ΤΑ 39808/2009-ΦΕΚ2152/2-10-2009-Σεφχοσ Βϋ), 

β)  του άρκρου 6 του Κανονιςμοφ για τθν προμικεια, παράδοςθ και παραλαβι αγακϊν, υλικϊν 
και   προϊόντων κ.λπ. του Φ.Δ. (ΤΑ39809/2009-ΦΕΚ2152Β’ /2009),  

γ) του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ κλπ» (ΦΕΚ112Αϋ/2010). 

2. Σθν με αρικ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291Βϋ/2010) Τ.Α. «περί αφξθςθσ των χρθματικϊν ποςϊν 
του άρκρου 83 του παρ. 1 του Ν. 2362/95 κ.λπ.». 

3. Σθν απόφαςθ 9/2016 τθσ 4θσ/02-06-2016 υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Φορζα 
Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου που αφορά τθ ςφςταςθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ Ανάκεςθσ. 

4. Σθν με αρικ. 38/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ «περί 
οριςμοφ αρμοδιοτιτων ςτον αντιπρόεδρο του Δ..». 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Αϋ/8-8-2016) «περί Δθμόςιεσ υμβάςεισ 
Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 16 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241Α’/23-12-2016) «περί παράταςθσ του 
μεταβατικοφ διαςτιματοσ λειτουργίασ των καταργοφμενων και ςυγχωνευόμενων φορζων ζωσ 31-
12-2017 και παράταςθσ τθσ διάρκειασ κθτείασ των Δ.. για ιςόχρονο διάςτθμα». 

Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου  &  
Χαράδρασ Αράχκου   

Φορζασ Διαχείριςθσ 

 

                     Ιωάννινα, 20/01/2017 

Σαχ. Δ/νςθ: Επιςτθμονικό και Σεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου,  
Πανεπιςτθμιοφπολθ  Ιωαννίνων, ΣΚ 45110 

Σθλ.             : 26510 43663 
Φαξ             : 26510 43575 
Πλθροφορίεσ  :  Α.Λαηαρίδου  
E-mail : park.tzoumerka@gmail.com 

Αρ. Πρωτ.: 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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7. Σθν με αρικ. 113.14/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Πραςίνου Σαμείου περί 
ζγκριςθσ χρθματοδότθςθσ Φορζων Διαχείριςθσ Προςτατευόμενων Περιοχϊν (ΦΔΠΠ) για το ζτοσ 
2017. 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι   ό τ ι, 

 

ο  Φορζασ Διαχείριςθσ προτίκεται να προβεί ςτθν επιλογι αναδόχου προκειμζνου να του ανακζςει 
τθν αςφάλιςθ των πζντε (5) οχθμάτων του, και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τισ ςχετικζσ 
προςφορζσ: 

 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΩΣΗ 
ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΗ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

SUZUKI JIMNY 1.4 κυβικά - Αμόλυβδθ 3/08/2012 Ε.Ι.Χ ΙΝΧ 4243 

SUZUKI GRANT VITARA 1.9 κυβικά - πετρζλαιο 10/06/2013 Ε.Ι.Χ ΙΝΧ 5384 

FORD RANGER 2.2 κυβικά - πετρζλαιο 22/10/2013 Φ.Ι.Χ ΙΝΧ 5869 

FORD RANGER 2.2 κυβικά - πετρζλαιο 22/10/2013 Φ.Ι.Χ ΙΝΧ 5870 

FORD RANGER 2.2 κυβικά - πετρζλαιο 22/10/2013 Φ.Ι.Χ ΙΝΧ 5871 

 
Η αςφάλεια πρζπει να καλφπτει: 

 

 Αςτικι Ευκφνθ: ωματικζσ βλάβεσ ανά κφμα 

 Αςτικι Ευκφνθ: Τλικζσ ηθμιζσ, ανά ατφχθμα 

 Φροντίδα ατυχιματοσ 

 Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ  

 Νομικι Προςταςία 

 Θραφςθ κρυςτάλλων 

 Ατφχθμα με αναςφάλιςτο όχθμα 

 Οδικι βοικεια 
 
Ειδικότερα για τα ΦΙΧ τα οποία φζρουν προαιρετικό πυροςβεςτικό εξοπλιςμό,  θ αςφάλεια 

πρζπει να καλφπτει επιπλζον: 
 

 Ολικι & Μερικι   κλοπι   -  30000 ΕΤΡΩ 

 Πυρκαγιά – 30000 ΕΤΡΩ 

 Σρομοκρατικζσ  ενζργειεσ  -  30000  ΕΤΡΩ 

 Καιρικά Φαινόμενα  με χαλάηι – 30000  ΕΤΡΩ 

 Αςτικι Ευκφνθ Εργαλείου για τον πυροςβεςτικό εξοπλιςμό   
 

 
Θα προβλζπετε τουλάχιςτον 3μινθ περίοδοσ αποπλθρωμισ των παρεχόμενων υπθρεςιών 

αςφάλιςθσ και άλλεσ τυχόν δωρεάν πρόςκετεσ παροχζσ. 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παροφςθσ είναι δυο χιλιάδεσ τριακόςια ευρϊ (2.300,00 €). Με τθν 

με αρικμό πρωτοκόλλου  72/18-01-2017 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Φορζα Διαχείριςθσ 

εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ φψουσ 2.300,00 € για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ. 

 Ο χρόνοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ των οχθμάτων κα ζχει διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ και χρόνο 

ζναρξθσ ςτισ 05/02/2017. Απευκφνεται ςε αναγνωριςμζνεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, με δυνατότθτα 

διαμεςολάβθςθσ πρακτόρων και αςφαλιςτικϊν ςυμβοφλων – αςφαλιςτικοί πράκτορεσ – ενϊςεισ 
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αςφαλιςτικϊν πρακτόρων, που πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του Ν.Δ. 400/70 ( ΦΕΚ 10Α), του 

Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183 Α) όπωσ  τροποποιικθκαν  και ιςχφουν και οι οποίεσ είναι ενταγμζνεσ ςτο .Α.Π. 

(φιλικόσ διακανονιςμόσ). Η επιλογι του Αναδόχου κα γίνει από τθν Επιτροπι Ανάκεςθσ του Φορζα 

Διαχείριςθσ με βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 

αυτοπροςϊπωσ ι με το νόμιμο εκπρόςωπο τουσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ι με 

ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι/υπθρεςία ταχυμεταφορϊν. 

 
 Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι τισ 31 Ιανουαρίου 2017, θμζρα Σρίτθ και ώρα 12:00 μ.μ. ςτθν 

ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου ςτο 

Επιςτθμονικό και Σεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ  Ιωαννίνων, Σ.Κ. 45110.  Αποδεκτζσ 

είναι οι προςφορζσ που ζχουν φκάςει ζγκαιρα ςτο πρωτόκολλο του Φορζα Διαχείριςθσ μζχρι τθν 

θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ προςφορϊν. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω 

θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν φάκελο προςφοράσ, ςτον οποίο κα αναγράφονται,   

1. τα ςτοιχεία του υποψιφιου αναδόχου,  

2. τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ (πρόςκλθςθσ), ιτοι «Προςφορά για την αςφαλιςτική κάλυψη 

πέντε οχημάτων του Φορέα Διαχείριςησ, ςφμφωνα με την αριθ. 95/20-01-2017 πρόςκληςη»,  

3. τα ςτοιχεία του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χαράδρασ 

Αράχκου,  

4. Πιςτοποιθτικό του Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το 

επάγγελμά τουσ, 

5. Πιςτοποιθτικό ςυμμετοχισ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ ςτο φιλικό διακανονιςμό, 

6. υμπλθρωμζνο ζντυπο αίτθςθσ ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με το παράρτθμα Α τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ, με επιςυναπτόμενθ τθν οικονομικι προςφορά του υποψθφίου. 

 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί εφάπαξ για το ςυνολικό τίμθμα, μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων και τθν προςκόμιςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 

(προςκόμιςθ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και τθν εκκακάριςθ λοιπϊν υποχρεϊςεων προσ 

τρίτουσ), που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλο δικαιολογθτικό, που τυχόν 

ηθτθκεί από τον Φορζα Διαχείριςθσ. Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2017. 

Η δαπάνθ πραγματοποιείται από τισ πιςτϊςεισ του Πράςινου Σαμείου, ανάλογα με τθ 

χρθματοδοτικι ροι του προγράμματοσ. Ο Φορζασ Διαχείριςθσ δεν ευκφνεται για τυχόν κακυςτεριςεισ ςτθν 

εξόφλθςθ του υποψιφιου αναδόχου.   

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα (www.tzoumerka-park.gr),  ςτο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) και ςτο πρόγραμμα «Πρόγραμμα 

Διαφγεια».  

 

Ο Αντιπρόεδροσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου 

Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. Αράχκου 

 

Δθμιτριοσ Βαρζλθσ 

http://www.tzoumerka-park.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: 

ΑΙΣΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Προσ : Φορζα Διαχείριςθσ  Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων,  Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου 

 

Σθσ/Σου………………………………………………………………………………………….....................................................................
..........................................................................................................................................................…......... 
...............................................................................................................................................................…......... 
...............................................................................................................................................................…......... 
φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.  95/20-01-2017 Ανακοίνωςθ (πρόςκλθςθ) του Φορζα Διαχείριςθσ,  δθλϊνω ότι 

για τθν παροχι υπθρεςιών αςφάλιςθσ των πζντε (5) οχθμάτων του Φορζα, ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ 

ελάχιςτεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ:  

 

 Αςτικι Ευκφνθ: ωματικζσ βλάβεσ ανά κφμα 

 Αςτικι Ευκφνθ: Τλικζσ ηθμιζσ, ανά ατφχθμα 

 Φροντίδα ατυχιματοσ 

 Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ  

 Νομικι Προςταςία 

 Θραφςθ κρυςτάλλων 

 Ατφχθμα με αναςφάλιςτο όχθμα 

 Οδικι βοικεια 
 

και ειδικότερα, για τα ΦΙΧ τα οποία φζρουν προαιρετικό πυροςβεςτικό εξοπλιςμό,  ςφμφωνα και με τισ 
επιπρόςκετεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ: 
 

 Ολικι & Μερικι   κλοπι   -  30000 ΕΤΡΩ 

 Πυρκαγιά – 30000 ΕΤΡΩ 

 Σρομοκρατικζσ  ενζργειεσ  -  30000  ΕΤΡΩ 

 Καιρικά Φαινόμενα  με χαλάηι – 30000  ΕΤΡΩ 

 Αςτικι Ευκφνθ Εργαλείου για τον πυροςβεςτικό εξοπλιςμό   
 
 

Θα προβλζπετε τουλάχιςτον 3μινθ περίοδοσ αποπλθρωμισ των παρεχόμενων υπθρεςιών 

αςφάλιςθσ και άλλεσ τυχόν δωρεάν πρόςκετεσ παροχζσ. 

 

προςφζρω τθν τιμι (ολογράφωσ το ποςό) .................................................... ευρϊ (…………....……....,…..€) 

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νόμιμων φόρων και κρατιςεων. 

 

Ημερομθνία 
Ο Προςφζρων 

 
 

 

         (φραγίδα-Τπογραφι)  
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