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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Μεταμόρφωση 16/9/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                       ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤAX. Δ/ΝΣΗ          : Δεληγιάννη 28
ΤΑΧ. ΚΩΔ.              : 144 52-Μεταμόρφωση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    : Σ. Κωνσταντακόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ          : 210-28.12.081
Εmail                  : s.konstantakopoulos@metamorfossi.gr  

                                                                                                               

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την ασφάλιση των οχημάτων 

ΣΧΕΤ. Η με αρ. πρωτ. 26281/15-09-2021 πρόσκληση υποβολής προσφορών

Διευκρινίζουμε ότι, εκ παραδρομής στην  σχετική μελέτη της με αρ. πρωτ. 
26281/15-09-2021 πρόσκλησης αναγράφεται ο κάτωθι πίνακας:

Α/Α ΑΡ. 
ΚΥΚΛ.

ΤΥΠΟΣ 1η 
ΚΥΚΛΟ.

ΦΟΡ. 
ΙΠΠΟ

Ι

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ

1 ΚΗΗ 1828 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

502,55€

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
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2 ΚΗΗ 1829 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 41 Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

502,55€

3 ΚΗΗ 9674 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2021 54

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

581,00€

4 ΚΗΙ 8601 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2007 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

488,26€

5 ΚΗΙ 8602 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2007 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

594,95€

6 ΚΗΙ 8603 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2007 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.

488,31€
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Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

7 ΚΗΙ 5761 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

599,63€

8 ΚΗΙ 5762 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

597,63€

9 ΚΗΙ 5847 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1997 51

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

491.11€

10 ΚΗΙ 3668 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1997 51

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.

353,95€
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Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

11 ΚΗΗ 5893 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

602,94€

12 ΚΗΗ 6365 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2002 18

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

379,65€

13 ΚΗΗ 3962 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2006 35

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

425,19€

14 ΚΗΗ 3977 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2009 40

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.

358,20€
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Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

15 ΚΗΟ 5898 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 1995 36

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

191,12€

16 ΚΗΙ 5809 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

489,87€

17 ΚΗΙ 5810 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

528,03€

18 ΚΗΙ 5833 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 72

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα. 637,41€
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Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

19 ΚΗΗ 5854 ΝΤΑΛΙΚΑ 2010 64

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

695,22€

20 ΚΗΙ 5885 ΝΤΑΛΙΚΑ 2004 72

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

885,39€

21 ΚΗΙ 5834 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 2004 72

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

640,56

22 ΚΗΟ 5906 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 1995 36

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.

507,65€
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Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

23 ΜΕ 82966 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΚΑΛΑΘΑΚΙ 2004 47

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

154,49€

24 ΚΗΟ 5890 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΚΑΛΑΘΑΚΙ 1980 27

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

349,37€

25 ΜΕ 88423 ΣΑΡΩΘΡΟ 2005 47

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

425,95€

26 ΜΕ 136323 ΣΑΡΩΘΡΟ 2017 8

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.

161,55€
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Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

27 ΜΕ 140924 ΣΑΡΩΘΡΟ 2019 31

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

531,14€

28 ΜΕ 104597 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2008 28

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

195,18€

29 ΜΕ 88425 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2005 28

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

139,63€

30 ΜΕ 122868 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 2012 47

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.

  355,27€
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Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

31  ΚΗΗ 3957    ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ     2008          
10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

 263,11€

32  ΚΗΟ 6349    ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ      1999          
11

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

 315,58€

33 ΚΗΗ 6318 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ 2019 10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

263,06€

34 ΚΗΗ 5593 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ 2018 10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.

263,06€
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Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

35 ΚΗΙ 5912 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

279,49€

36 ΚΗΗ 3955 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2008 11

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

287,74€

37 ΚΗΙ 7096 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 8

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

241,36€

38 ΚΗΟ 6376 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.

279,49€
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Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

39 ΚΗΙ 8604 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 9

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

279,49€

40 ΚΗΗ 5923 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2013 10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

284,50€

41 ΚΗΙ 5751 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 2004 14

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

510,68€

42 ΙΤΜ 824 ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 2

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.

123,40€
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Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

43 ΖΖΜ 10 ΔΙΚΥΚΛΟ 1998 2

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

123,35€

44 ΟΙΧ 634 ΔΙΚΥΚΛΟ 2015 2

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

123,35€

45 ΒΚΝ 274 ΔΙΚΥΚΛΟ 2018 3

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

123,35€

46 ΚΗΙ 5771 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2004 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.

1.385,40€
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Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

47 ΚΗΙ 5772 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2004 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

283,46€

48 ΚΗΙ 5773 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2004 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

2.159,59€

49 ΚΗΗ 7947 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2021 27

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

1303,75€
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50 ΚΗΗ 7923 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2021 27

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

1303,75€

51 ΚΗΗ 6361 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2021 7

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

243,76€

52 ΜΕ 145907 ΓΕΡΑΝΟΣ-ΚΑΛΑΘΑΚΙ 2021 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

474,89€

53 ΜΕ 145895 ΜΙΚΡΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 2021 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

353,28€
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54 ΜΕ 145896 ΜΙΚΡΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 2021 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

353,28€

                  

Ισχύει ο πίνακας που ακολουθεί:

Α/Α ΑΡ. 
ΚΥΚΛ.

ΤΥΠΟΣ 1η 
ΚΥΚΛΟ.

ΦΟΡ. 
ΙΠΠΟ

Ι

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ

1 ΚΗΗ 1828 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

502,55€

2 ΚΗΗ 1829 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

502,55€

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
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3 ΚΗΗ 9674 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2021 54
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

581,00€

4 ΚΗΙ 8601 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2007 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

488,26€

5 ΚΗΙ 8602 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2007 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

594,95€

6 ΚΗΙ 8603 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2007 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

488,31€

7 ΚΗΙ 5761 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων. 599,63€
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Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

8 ΚΗΙ 5762 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

597,63€

9 ΚΗΙ 5847 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2001 72

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

491.11€

10 ΚΗΙ 3668 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1997 51

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

353,95€

11 ΚΗΗ 5893 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

602,94€
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12 ΚΗΗ 6365 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2002 18

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

379,65€

13 ΚΗΗ 3962 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2006 35

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

425,19€

14 ΚΗΗ 3977 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2009 40

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

358,20€

15 ΚΗΟ 5898 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 1995 36

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Εγγύηση ασφαλίστρου. 191,12€

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
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16 ΚΗΙ 5809 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 41

Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική προστασία 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

489,87€

17 ΚΗΙ 5810 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

528,03€

18 ΚΗΙ 5833 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 72

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

637,41€

19 ΚΗΗ 5854 ΝΤΑΛΙΚΑ 2010 64

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.
(Επασφάλιστρο 
ρυμουλκούμενου – 
ΙΣΧΥΕΙ)

695,22€

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
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20 ΚΗΙ 5885 ΝΤΑΛΙΚΑ 2004 72

Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.
(Επασφάλιστρο 
ρυμουλκούμενου – 
ΙΣΧΥΕΙ)

885,39€

21 ΚΗΙ 5834 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 2004 72

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

640,56

22 ΚΗΟ 5906 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 1995 36

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

507,65€

23 ΜΕ 82966 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΚΑΛΑΘΑΚΙ 2004 47

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για σωματικές 
βλάβες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης για 

154,49€
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υλικές ζημίες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο. 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

24 ΚΗΟ 5890 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΚΑΛΑΘΑΚΙ 1980 27

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής 
ευθύνης για σωματικές 
βλάβες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης για 
υλικές ζημίες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο. 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

349,37€

25 ΜΕ 88423 ΣΑΡΩΘΡΟ 2005 47

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για σωματικές 
βλάβες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης για 
υλικές ζημίες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

425,95€

26 ΜΕ 136323 ΣΑΡΩΘΡΟ 2017 8

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για σωματικές 
βλάβες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης για 
υλικές ζημίες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 

161,55€
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Εγγύηση ασφαλίστρου 

27 ΜΕ 140924 ΣΑΡΩΘΡΟ 2019 31

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για σωματικές 
βλάβες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης για 
υλικές ζημίες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

531,14€

28 ΜΕ 104597 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2008 28

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για σωματικές 
βλάβες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης για 
υλικές ζημίες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

195,18€

29 ΜΕ 88425 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2005 28

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για σωματικές 
βλάβες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης για 
υλικές ζημίες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο. 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

139,63€



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61431f403425a8d725c105a6 στις 16/09/21 13:41

30 ΜΕ 122868 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 2012 47

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για σωματικές 
βλάβες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης για 
υλικές ζημίες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

  355,27€

31  ΚΗΗ 3957    ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ     2008          
10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

 263,11€

32  ΚΗΟ 6349    ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ      1999          
11

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

 315,58€
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33 ΚΗΗ 6318 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ 2019 10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

263,06€

34 ΚΗΗ 5593

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ 2018 10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

263,06€

35 ΚΗΙ 5912 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

279,49€

36 ΚΗΗ 3955 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2008 11

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

287,74€



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61431f403425a8d725c105a6 στις 16/09/21 13:41

37 ΚΗΙ 7096 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 8

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

241,36€

38 ΚΗΟ 6376 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

279,49€

39 ΚΗΙ 8604 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 9

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

279,49€

40 ΚΗΗ 5923 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2013 10

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Φροντίδα Ατυχήματος
Εγγύηση ασφαλίστρου.

284,50€
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41 ΚΗΙ 5751 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 2004 14

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

510,68€

42 ΙΤΜ 824 ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 2

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

123,40€

43 ΖΖΜ 10 ΔΙΚΥΚΛΟ 1998 2

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

123,35€

44 ΟΙΧ 634 ΔΙΚΥΚΛΟ 2015 2

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

123,35€
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45 ΒΚΝ 274 ΔΙΚΥΚΛΟ 2018 3

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

123,35€

46 ΚΗΙ 5771 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2004 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Νομική Προστασία 
Φροντίδα Ατυχήματος 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

1.385,40€

47 ΚΗΙ 5772 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2004 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

283,46€

48 ΚΗΙ 5773 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2004 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Νομική Προστασία 
Φροντίδα Ατυχήματος 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

2.159,59€
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49 ΚΗΗ 7947 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2021 27

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Νομική Προστασία 
Φροντίδα Ατυχήματος 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

1303,75€

50 ΚΗΗ 7923 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2021 27

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Νομική Προστασία 
Φροντίδα Ατυχήματος 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

1303,75€

51 ΚΗΗ 6361 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2021 7

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Νομική Προστασία 
Φροντίδα Ατυχήματος 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

243,76€

52 ΜΕ 145907 ΓΕΡΑΝΟΣ-ΚΑΛΑΘΑΚΙ 2021 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα.
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για σωματικές 
βλάβες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης για 

474,89€
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υλικές ζημίες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου

53 ΜΕ 145895 ΜΙΚΡΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 2021 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για σωματικές 
βλάβες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης για 
υλικές ζημίες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου

353,28€

54 ΜΕ 145896 ΜΙΚΡΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 2021 26

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από 
ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για σωματικές 
βλάβες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης για 
υλικές ζημίες τρίτων κατά την 
λειτουργία τους ως εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου

353,28€
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Σας επισυνάπτω το σχετικό υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που θα πρέπει 
να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς:

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΕΔΡΑ :

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ :

Τ.Κ. :

Α.Φ.Μ. :

Δ.Ο.Υ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

FAX :

E-MAIL :

Α/Α ΑΡ. 
ΚΥΚΛ.

ΤΥΠΟΣ 1η 
ΚΥΚΛΟ.

ΦΟΡ. 
ΙΠΠΟ

Ι

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ

1 ΚΗΗ 1828 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2008 41

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

2 ΚΗΗ 1829 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2008 41

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
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Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

3 ΚΗΗ 9674 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2021 54

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

4 ΚΗΙ 8601 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2007 41

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

5 ΚΗΙ 8602 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2007 41

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

6 ΚΗΙ 8603 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2007 41

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
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Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

7 ΚΗΙ 5761 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

8 ΚΗΙ 5762 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

9 ΚΗΙ 5847 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2001 72

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
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10 ΚΗΙ 3668 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

1997 51 Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

11 ΚΗΗ 5893 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

12 ΚΗΗ 6365 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2002 18

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

13 ΚΗΗ 3962 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

2006 35

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

14 ΚΗΗ 3977 2009 40

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

15 ΚΗΟ 5898 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 1995 36

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

16 ΚΗΙ 5809 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική προστασία 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

17 ΚΗΙ 5810 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 41

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

18 ΚΗΙ 5833 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 72

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
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Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

19 ΚΗΗ 5854 ΝΤΑΛΙΚΑ 2010 64

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.
(Επασφάλιστρο 
ρυμουλκούμενου – 
ΙΣΧΥΕΙ)

20 ΚΗΙ 5885 ΝΤΑΛΙΚΑ 2004 72

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.
(Επασφάλιστρο 
ρυμουλκούμενου – 
ΙΣΧΥΕΙ)

21 ΚΗΙ 5834 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 2004 72

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.
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22 ΚΗΟ 5906 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 1995 36

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά.
Εγγύηση ασφαλίστρου.

23 ΜΕ 82966 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΚΑΛΑΘΑΚΙ 2004 47

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για 
σωματικές βλάβες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο Κάλυψη αστικής 
ευθύνης για υλικές ζημίες 
τρίτων κατά την λειτουργία 
τους ως εργαλείο. 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

24 ΚΗΟ 5890 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΚΑΛΑΘΑΚΙ 1980 27

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής 
ευθύνης για 
σωματικές βλάβες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης 
για υλικές ζημίες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο. 
Εγγύηση ασφαλίστρου 
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25 ΜΕ 88423 ΣΑΡΩΘΡΟ 2005 47

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για 
σωματικές βλάβες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης 
για υλικές ζημίες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

26 ΜΕ 
136323

ΣΑΡΩΘΡΟ 2017 8

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για 
σωματικές βλάβες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης 
για υλικές ζημίες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

27 ΜΕ 
140924

ΣΑΡΩΘΡΟ 2019 31

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για 
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σωματικές βλάβες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης 
για υλικές ζημίες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

28 ΜΕ 
104597

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2008 28

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για 
σωματικές βλάβες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης 
για υλικές ζημίες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

29 ΜΕ 88425 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2005 28

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για 
σωματικές βλάβες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης 
για υλικές ζημίες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο. 
Εγγύηση ασφαλίστρου 
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30 ΜΕ 
122868

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 2012 47

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για 
σωματικές βλάβες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης 
για υλικές ζημίες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

31  ΚΗΗ 3957    ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ     2008          
10

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

32  ΚΗΟ 6349    ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ      1999          
11

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.
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33 ΚΗΗ 6318 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ 2019 10

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

34 ΚΗΗ 5593

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΒΑΝ 2018 10

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

35 ΚΗΙ 5912 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 10

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

36 ΚΗΗ 3955 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2008 11

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
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Εγγύηση ασφαλίστρου.

37 ΚΗΙ 7096 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2006 8

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

38 ΚΗΟ 6376 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 10

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

39 ΚΗΙ 8604 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 9

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

40 ΚΗΗ 5923 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2013 10

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
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Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Φροντίδα Ατυχήματος
Εγγύηση ασφαλίστρου.

41 ΚΗΙ 5751 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 2004 14

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Θραύση κρυστάλλων.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

42 ΙΤΜ 824 ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 2

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

43 ΖΖΜ 10 ΔΙΚΥΚΛΟ 1998 2

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

44 ΟΙΧ 634 ΔΙΚΥΚΛΟ 2015 2

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
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Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

45 ΒΚΝ 274 ΔΙΚΥΚΛΟ 2018 3

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Προσωπικό ατύχημα οδηγού.
Νομική Προστασία 
Οδική Βοήθεια 
Εγγύηση ασφαλίστρου.

46 ΚΗΙ 5771 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2004 26

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Νομική Προστασία 
Φροντίδα Ατυχήματος 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

47 ΚΗΙ 5772 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2004 26

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

48 ΚΗΙ 5773 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2004 26

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
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Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Νομική Προστασία 
Φροντίδα Ατυχήματος 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

49 ΚΗΗ 7947 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2021 27

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Νομική Προστασία 
Φροντίδα Ατυχήματος 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

50 ΚΗΗ 7923 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2021 27

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Νομική Προστασία 
Φροντίδα Ατυχήματος 
Εγγύηση ασφαλίστρου 

51 ΚΗΗ 6361 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2021 7

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Νομική Προστασία 
Φροντίδα Ατυχήματος 
Εγγύηση ασφαλίστρου 
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52 ΜΕ 
145907

ΓΕΡΑΝΟΣ-ΚΑΛΑΘΑΚΙ 2021 26

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα.
Υλικές ζημιές τρίτων ανά 
ατύχημα.
Υλικές ζημιές σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα.
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για 
σωματικές βλάβες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο Κάλυψη αστικής 
ευθύνης για υλικές ζημίες 
τρίτων κατά την λειτουργία 
τους ως εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου

53 ΜΕ 
145895

ΜΙΚΡΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 2021 26

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για 
σωματικές βλάβες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης 
για υλικές ζημίες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου

54 ΜΕ 
145896

ΜΙΚΡΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 2021 26

Σωματικές βλάβες τρίτων 
ανά θύμα 
Υλικές ζημίες τρίτων ανά 
ατύχημα 
Υλικές ζημίες σε τροχαίο 
από ανασφάλιστο όχημα 
Κάλυψη αστικής  
ευθύνης για 
σωματικές βλάβες τρίτων 
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κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο 
Κάλυψη αστικής ευθύνης 
για υλικές ζημίες τρίτων 
κατά την λειτουργία τους ως 
εργαλείο. 
Ζημιές ιδίου οχήματος από 
Πυρκαγιά 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
Εγγύηση ασφαλίστρου

                                                                                                             
                                                                                                             Με απόφαση Δημάρχου

              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΗΣ
      ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΣΤΑΣ
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