
 
Προς τις Ασφαλιστικές                                                                                             Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020 
Εταιρίες – Μέλη της Ένωσης  

 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 1.4.2020 
 

 
Κυρίες – Κύριοι, 
 
Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας, περίληψη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τους όρους του διαγωνισμού  μπορείτε να αναζητήσετε 
στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ. www.mtpy.gr → προκηρύξεις, του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) 
και του προγράμματος του ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr). 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
 

                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΣΟΗΣ                                       ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥ 
                        Υπεύθυνος Τμήματος Μελετών                           Νομικός Σύμβουλος 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.: 1 
 
 

/εκ 

Aριθμ. Πρωτ.: 221006/125 
Αριθμ. Φακ.:           098 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 23 436 
 

http://www.mtpy.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/


Θέμα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Μ.Τ.Π.Υ.

Από EKMETALLEYSIS AKINHTHS PERIOUSIAS

Προς info@eaee.gr

Αποστολή Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020 11:51 πμ

Συνημμένα

Συνημμένο
χωρίς τίτλ...

Σας αποστέλλουμε συννημένα την περίληψη τηςδιακήρυξης για τον δημόσιο 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 
σχετικά με την επιλογή αναδόχου για την «ασφάλιση των ακινήτων 
ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ.» προς ενημέρωση των μελών σας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων και του πλήρους 
κειμένου της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Μ.Τ.Π.Υ. www.mtpy.gr.→
προκηρύξεις, του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και του προγράμματος 
του ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr).

Με εκτίμηση,

Αικατερίνη Ελευθερίου
Προϊσταμένη Τμήματος Ακίνητης
Περιουσίας
Δ/νσης Περιουσίας
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 10:05 πμ

   Γρήγορες σημειώσεις Σελίδα 1    

mailto:akinita@0047.syzefxis.gov.gr
http://www.mtpy.gr.→
http://www.promitheus.gov.gr
http://www.eprocurement.gov.gr


                                                                                                                               Aρ. Πρωτ. 13660/12-3-2020   

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ  Ι Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

         Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, διενεργεί 

δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής,   για την επιλογή αναδόχου για την «ασφάλιση των ακινήτων  

ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ.»   για το χρονικό διάστηµα από 1/7/2020 έως 30/6/2021 µε δικαίωµα προαίρεσης για 

ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €) 

συµπεριλαµβανοµένου του φόρου. 

  Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1/4/2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 

µ.µ.  

   Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιµες µέρες µετά την 

καταληκτική  ηµεροµηνία υποβολής τους, ήτοι 7/4/2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. από την 

αρµόδια επιτροπή. 

       Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά µε το διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

απευθύνονται, τις εργάσιµες ηµέρες από τις 8:30 π.µ  µέχρι τις 14:00 µ.µ. στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ακίνητης 

Περιουσίας, Λυκούργου 12, 1
ος

 όροφος, Γραφείο 1.05 και 1.06, τηλ. 2131500181-213. Οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να λάβουν γνώση των όρων και του πλήρους κειµένου της διακήρυξης µέσω της ιστοσελίδας του 

Μ.Τ.Π.Υ. www.mtpy.gr.→ προκηρύξεις, του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr), του προγράµµατος του 

ΚΗΜ∆ΗΣ (www.eprocurement.gov.gr).                                                                                                                           

 

                                                                                                     Αθήνα 12/3/2020 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. 

 

 

                                                                                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΑΡΓΑΣ 
       


