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ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  

 

Η e-Trikala A.E. στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος ESTIA (στήριξη έκτακτης 
ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται σε συνεργασία µε την 
Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, µε χρηµατοδότηση της Πολιτικής 
Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (µε Αριθµό 
Σύµβασης GRC 01/20170000000123/000), προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την Παροχή Ασφάλισης Εκµισθωµένων διαµερισµάτων. 

Προσκαλεί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων , να υποβάλλουν σφραγισµένες 
προσφορές έως την Τρίτη 31/10/2017 και ώρα 12:00µ.µ. 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά  βάσει της τιµής ( χαµηλότερης ). 

Οι ελάχιστες απαιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις του πακέτου ασφάλισης θα είναι οι εξής: 

▪ Τροµοκρατικές ενέργειες 

▪ Πυρκαγιά 

▪ Διάρρηξη – Υπερχείλιση Δεξαµενών Σωληνώσεων 

▪ Έκρηξη  

▪ Πρόσκρουση Οχήµατος, Πτώση Δένδρων και Κλαδιών 

▪ Σεισµός, Πυρκαγιά εκ σεισµού 

▪ Στάσεις , Απεργίες , Οχλαγωγίες 

▪ Έξοδα Πυρόσβεσης , Καθαιρέσεων , Κατεδαφίσεων 

Ο εξοπλισµός ανά οικία ανέρχεται στα 2.900€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Η προσφερόµενη τιµή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους του νόµιµους 
φόρου. 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που θα συµµετέχουν είτε οι ίδιες, είτε διαµέσων πρακτόρων , κ.λ.π., 
θα πρέπει να είναι κάτω από την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
της Τράπεζας της Ελλάδος ( Ν.4364/2016-ΦΕΚ 13 Α). 

Κάθε ενδιαφερόµενο, διαµεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας κ.λ.π.), πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασµό ποιάς ή ποιών ασφαλιστικών 
εταιριών διαµεσολαβεί. 

Απαγορεύεται ρητά η µεταφορά της ασφάλειας σε άλλη εταιρία πλην της επιλεγείσας , εκτός 
από περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κλείσιµο εταιρίας ).Στην περίπτωση αυτή, µεταφορά 
ασφάλειας θα γίνεται κατόπιν έγγραφης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  

ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  

 

Α/Α	 ΟΡΟΦΟΣ	 Τ.Μ.	 ΕΤΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	
1	 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ	 93	 1968	
2	 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ	 135	 1981	
3	 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ	 94	 1960	
4	 5ος	 113	 1978	
5	 ΙΣΟΓΕΙΟ	 150	 1969	
6	 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ	 100	 1970	
7	 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ	 70	 1950	
8	 1ος	 143	 1980	
9	 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ	 51.5	 1990	

10	 1ος	 113	 1972	
11	 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ	 55	 1970	
12	 3ος	 60	 1979	
13	 1ος	 55	 1979	
14	 2ος	 120	 1970	
15	 2ος	 82	 1978	
16	 2ος	 77	 1975	
17	 1ος	 95	 1978	
18	 5ος	 87	 1975	
19	 3ος	 107	 	1989	
20	 2ος	 139	 	1973	

 

 

"This document covers humanitarian aid activities implemented with the financial assistance of the 
European Union. The views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect the official 
opinion of the European Union, and the European Commission is not responsible for any use that may 
be made of the information it contains.” 

 

 

 

 


