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ΑΔΑ: Β41ΑΟΡ9Υ-Ι4Λ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(ΚΕΘΕΑ)
Σορβόλου 24, Μετς
116 36 Αθήνα
Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986
URL: www.kethea.gr
Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα

& κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα Αθήνα, 26.7.2012.
Α.Π.: 2738/26.7.2012
Αρ. Διακήρυξης:1/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ . 1/2012

Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα
προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό διάστημα δύο ετών.

www.kethea.gr
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ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(ΚΕΘΕΑ)
Σορβόλου 24, Μετς
116 36 Αθήνα
Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986
URL: www.kethea.gr
Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα

& κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα Αθήνα, 26.7.2012.
Α.Π.: 2738/26.7.2012
Αρ. Διακήρυξης:1/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 1/2012

Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα
προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό διάστημα δύο ετών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ:
276.000,00 € (διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ), (συμπεριλαμβανομένων των

νομίμων επιβαρύνσεων)
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των

νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28
του Ν. 3204/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 296/23-12-2003) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν.
3459/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 103/25-5-2006).

2. Της υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση
του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως αυτές
κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007.

3. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
19/Α’/95)

4. Του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κλπ.»
5. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007)
6. Του  Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την ανάπτυξη

βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄202/19-
8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.).

7. Του Ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
δηµοσίων  έργων,  κρατικών  προµηθειών  και  υπηρεσιών  σύµφωνα  µε  την  οδηγία  89/665
Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178/8-9-1997).

8. Του  Π.∆.  60/2007  «Προσαρµογή  της  Ελληνικής  Νοµοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας
2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007).

9. Tην Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

10. Τις διατάξεις του ν.δ 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως».
11. Το ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση

και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Του ν.3867/2010 ( ΦΕΚ Α΄ 128/2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού

κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

13.   Την Απόφαση της    5ης Συνεδρίασης (24.5.2012) του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ.
14.  Την Απόφαση με αριθμό 85/24.7.2012 του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ:
Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 276.000€,
(διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων
επιβαρύνσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη   τιμή, με αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα
προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον σαράντα (40) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(άρθρο 32 παρ. 5 και 6 Π.∆. 60/2007).
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Αναλυτικότερα:
1. Ο διαγωνισμός αφορά παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους εργαζόμενους

του ΚΕΘΕΑ, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη αυτών.

Το αντικείμενο της Διακήρυξης περιγράφεται αναλυτικά στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τονίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το
σύνολο των υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας, όπως περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
της παρούσας, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα αυτών.

2. Ο διαγωνισμός, η ασφαλιστική σύμβαση και η παροχή των υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης θα γίνουν
σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους, προδιαγραφές και απαιτήσεις, της παρούσας Διακήρυξης.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας όπως περιγράφεται στις
παραπάνω παραγράφους ανέρχεται στο ποσό των 276.000€ (διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων
ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

4. Η παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας αφορά τo χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

5. Η Εγγύηση Συμμετοχής (Εγγυητική Επιστολή) στο διαγωνισμό είναι ύψους 5% του συνολικού
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων (άρθρο 25, παρ.4, Π.Δ.
118/2007).

6. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95
«Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», το Π.Δ. 118/07, «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» και το  Π.∆.  60/2007  «Προσαρµογή  της  Ελληνικής  Νοµοθεσίας
στις  διατάξεις  της  Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007).

7. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6.9.2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στις Κεντρικές
Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ που βρίσκονται στη Αθήνα, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ.11636, από την αρμόδια
Επιτροπή του διαγωνισμού. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα
θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια,
όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ της παρούσας διακήρυξης.

8. Η δαπάνη δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στον τύπο βαρύνει το ΚΕΘΕΑ.

9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, στο άρθρο 5, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
της παρούσας.

10.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και οι υπηρεσίες Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας, θα
παρασχεθούν σύμφωνα με τα παρακάτω ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΠΙΝΑΚΑΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ :
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ & ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ -

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΘΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z΄
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

11.Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το ΚΕΘΕΑ

12.Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση :

α. Στην  Υπηρεσία  Επίσηµων  Εκδόσεων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (για  το  Παράρτηµα της
Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), την 26.7.2012.

β. Στο Τεύχος Δηµοσίων Διακηρύξεων και Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (3.8.2012)
γ. Στις εφηµερίδες:

• ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
• ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
• ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί :

• στον Πίνακα Ανακοινώσεων στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ που βρίσκονται στην Αθήνα,
Σορβόλου 24 Μετς

• στο Εμπορικό Επιμελητήριο
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Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί επίσης:

• στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης, καθώς και τις σχετικές
πληροφορίες, όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 15:00 από τα γραφεία των Κεντρικών
Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ (Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα τηλ. 210 9241993 – 6), πληροφορίες : κα.
Καγιά Μάγδα και κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα
ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr .

Η Υπεύθυνη Τομέα – Διοικητικού Οικονομικού ΚΕΘΕΑ

Κωνσταντίνου Φρατζέσκα

www.kethea.gr
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ :
ΠΙΝΑΚΑΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ & ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ :
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ -

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΘΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ :
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΙΝΑΚΑΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ομαδικής
Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα
προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV Κατηγορία υπηρεσιών 6 με αριθμό αναφοράς CPV 66000000
(χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές υπηρεσίες)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ
ΕΙ∆ΟΣ

Εργαζόμενοι ΚΕΘΕΑ και προστατευόμενα μέλη αυτών.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

276.000,00 € , (διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ),
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ

Προϋπολογισμός του ΚΕΘΕΑ

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αθήνα & ευρύτερος Νομός Αττικής, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Κρήτη,
Λάρισα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Κιλκίς, Γιάννενα,
Μυτιλήνη,  Καλαμάτα, Πάτρα, Τρίκαλα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δύο (2) έτη

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6.9.2012

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΘΕΑ, Κεντρικές Υπηρεσίες, Σορβόλου 24, Μετς, Αθήνα,
ΤΚ.11636
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Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους
εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Το κύριο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών εμπίπτει στην κατηγορία υπηρεσιών 6 με αριθμό
αναφοράς CPV 66000000 (χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές υπηρεσίες).

Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας
ανέρχεται στο ποσό των 276.000€ (διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ), για δύο (2) έτη
συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων επιβαρύνσεων.

Άρθρο 3
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι ζητούμενες υπηρεσίες Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας θα παρέχονται για χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών.

Άρθρο 4
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για τα συνολικά μεικτά ασφάλιστρα, για το
σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας, για δύο (2) έτη

Άρθρο 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα νομικά πρόσωπα –ασφαλιστικές εταιρίες, αυτοτελώς
ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει ήδη συσταθεί και θα υποβάλλουν κοινή
προσφορά, εφόσον τα ίδια ή κάθε ένα από τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

δραστηριοποιούνται στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του
Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), όπου
είναι εγκατεστημένα, καθώς και νομικά πρόσωπα τρίτων χωρών, που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα
στη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α/27-6-1997)
ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν
συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει
τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την
έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος  μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA)
του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Ως νομικά
πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και άλλα νομικά
πρόσωπα, που έχουν συσταθεί κατά τη νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την
καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.

Ειδικότερα οι διαγωνιζόμενοι:

(α) εφόσον η έδρα τους είναι εντός της Ελληνικής επικράτειας, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Τεχνικό Επιμελητήριο.
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(β) εφόσον η έδρα τους είναι εκτός Ελλάδος, οφείλουν να αποδείξουν την εγγραφή τους σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίσουν ανάλογη ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 όπως αυτό
ενσωμάτωσε το άρθρο 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Αν κατά το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής τους είναι υποχρεωτική ειδική έγκριση ή ιδιότητα μέλους
συγκεκριμένου οργανισμού για να εκτελέσουν το συμβατικό αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού,
οφείλουν να αποδείξουν ότι πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις.

Το δικαίωμα συμμετοχής αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας.
5.2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη από την παρούσα Διακήρυξη
επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία, τουλάχιστον για μία τριετία (3ετία) και να παρουσιάζουν
επαγγελματική δραστηριότητα σε προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας, ειδικότερα δε στις
ασφαλιστικές καλύψεις που ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας.
5.3. Δεν δικαιούνται συμμετοχής στο διαγωνισμό επιχειρήσεις μεσιτείας ασφαλίσεων, ασφαλιστικής
πρακτόρευσης, ασφαλιστικών συμβούλων και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ασφαλιστικής
διαμεσολάβησης ή βοηθητικών προσώπων στις ασφαλιστικές εργασίες.
5.4. Κάθε προσφέρων δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
σύμπραξης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία τόσο
τα ίδια τα νομικά πρόσωπα, όσο και τα προσφέροντα σχήματα στα οποία συμμετέχουν.

5.5. Οι συμμετέχοντες από κοινού στη διαδικασία του διαγωνισμού, σε περίπτωση επιλογής τους,
υποχρεούνται, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να συστήσουν Κοινοπραξία σύμφωνα με το
ελληνικό δίκαιο, στο οποίο ρητά θα αναφέρεται ο εκπρόσωπος αυτής.

5.6. Η προσφορά υπογράφεται από όλους τους προσφέροντες και επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών,
από όλα τα μέλη αυτών ή από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτών.

5.7. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, θα πρέπει, μετά την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης να συστήσουν  απαραιτήτως υποκατάστημα  ή να ορίσουν αντιπρόσωπο στην
Ελλάδα, μέσω των οποίων θα γίνεται η διαχείριση και εξυπηρέτηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Άρθρο 6
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

1. Ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια.
2. Θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα.
3. Πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια.
4. Ευρείας νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα ή ασθένεια.
5. Επιδόματος μητρότητας.
6. Νοσοκομειακού επιδόματος από ατύχημα ή ασθένεια.
7. Χειρουργικού επιδόματος από ατύχημα ή ασθένεια.

Ο άμεσα ασφαλισμένος ή το προστατευόμενο μέλος καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο,
ανεξαρτήτου ηλικίας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εργασιακή σχέση του εργαζομένου
με το ΚΕΘΕΑ και σύμφωνα με τους όρους της ελληνικής νομοθεσίας.

Αναλυτικά οι Ασφαλιστικές Καλύψεις περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας.
Τονίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ασφαλιστικών καλύψεων,
αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα των ζητούμενων υπηρεσιών
Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας.
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Άρθρο 7
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

7.1. Οι ως άνω υπηρεσίες Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας παρέχονται στους εργαζόμενους του
ΚΕΘΕΑ και τα προστατευόμενα μέλη αυτών.
7.2. Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι και τα τέκνα των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ.
7.3. Αναλυτική κατάσταση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, των προστατευόμενων μελών τους
και των μηνιαίων αποδοχών τους έχει καταχωρηθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας.
7.4. Η φύση των ζητούμενων υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης δεν επιτρέπει ακριβή προσδιορισμό του
αριθμού τόσο των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ όσο και των προστατευόμενων μελών τους, διότι αυτά είναι
μεταβαλλόμενα. Τα διατιθέμενα στοιχεία των εργαζομένων και των μηνιαίων αποδοχών τους, του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β’, είναι ενδεικτικά, όπως ισχύουν την 01-06-2012 και μη δεσμευτικά για την
ασφαλιστική σύμβαση.
7.5 Σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο εργαζόμενος ή το
προστατευόμενο μέλος βρίσκεται σε νοσηλεία σε νοσοκομείο ή στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού,
ασφαλίζεται και καλύπτεται ασφαλιστικά  από την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
7.6 Για την συμμετοχή και ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ και των
προστατευομένων μελών στο ασφαλιστικό πρόγραμμα δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις ή η
συμπλήρωση ερωτηματολογίων υγείας και οι ανωτέρω ασφαλίζονται αυτοδικαίως από την έναρξη του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
7.7 Οι προϋπάρχουσες ασθένειες καλύπτονται για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους του ΚΕΘΕΑ και
των  προστατευόμενων  μελών τους, που θα ενταχθούν στην ασφάλιση κατά την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του ασφαλιστικού προγράμματος.
7.8 Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την έναρξη του
ασφαλιστηρίου, θα υπόκεινται σε  έλεγχο ασφάλισης κινδύνου.
7.9. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ιατρού και Νοσηλευτικού Ιδρύματος, υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Άρθρο 8
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1 Οι αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους, σε εφαρμογή των όρων ασφάλισης του συμβολαίου, θα
κατατίθενται από τον ανάδοχο, απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, και μόνο στις
περιπτώσεις που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις ασφαλιστικές εταιρείες, με επιταγή στο
όνομα του δικαιούχου. Η εκκαθάριση των αποζημιώσεων θα γίνεται τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο.
Αναλυτικές καταστάσεις ανά ασφαλιζόμενο και συγκεντρωτικές καταστάσεις ασφαλιζομένων (άμεσα και
προστατευόμενα μέλη) θα εκδίδονται ανά τρίμηνο και θα αποστέλλονται στο ΚΕΘΕΑ.
8.2 Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε κατάθεση  όλων των πρωτότυπων παραστατικών- αποδείξεων τους
στον Ανάδοχο, εντός διαστήματος (30) τριάντα εργασίμων ημερών, από την έκδοσή τους.
8.3 Η αποζημίωση στους ασφαλισμένους θα αποδίδεται, εφόσον η δαπάνη έχει πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, ήτοι εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ 1/11/2012 και
31/10/2014, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Στην
περίπτωση αυτή παρατείνεται ο χρόνος κατάθεσης των πρωτότυπων παραστατικών- αποδείξεων από
τους δικαιούχους.
8.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει ενημέρωση στους ασφαλιζόμενους σχετικά με την
ημερομηνία κατάθεσης της αποζημίωσης και την ανάλυση του ποσού των αποζημιώσεων μετά από κάθε
συναλλαγή.
8.5 Η αποζημίωση στους δικαιούχους θα αποδίδεται, εφόσον η δαπάνη έχει πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία κατάθεσης των αποδείξεων
πληρωμής στον κύριο ασφαλιστικό φορέα ή ασφαλιστικό οργανισμό ή άλλη ασφαλιστική εταιρεία.
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8.6. Το επίδομα μητρότητας θα καταβάλλεται χωρίς περίοδο αναμονής σε όλες τις ασφαλισμένες μητέρες,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα ενταχθούν στην ασφάλιση κατά την ημερομηνία ενάρξεως της
ισχύος του προγράμματος.
8.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος κάθε ημερολογιακού
έτους αναφορικά με τα υποβληθέντα αλλά και μη καταβληθέντα ποσά αποζημιώσεων.
8.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία (πχ. ασφάλιστρα, αποζημιώσεις
κατ’ άτομο ή στο σύνολο κλπ.) του ασφαλιστικού προγράμματος όποτε αυτά του ζητηθούν.
8.9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικό έντυπο για τους ασφαλισμένους στο
οποίο θα περιγράφονται οι βασικοί όροι και παροχές του προγράμματος, τα δικαιολογητικά για την
καταβολή των αποζημιώσεων και ο τρόπος καταβολής των παροχών σε περίπτωση παράλληλης κάλυψης
απ’ το φορέα κύριας ασφάλισης ή άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8.10. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αποδεικνύονται με πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια εκτός εάν
έχουν υποβληθεί στο κύριο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστικό φορέα ή άλλη ασφαλιστική εταιρεία,
όποτε αποδεικνύονται με βεβαίωση των  οργανισμών  αυτών ή των Νοσοκομείων, συμβεβλημένων με τον
κύριο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστικό φορέα ή άλλη ασφαλιστική εταιρεία, τα οποία εκδίδουν
βεβαίωση για το ποσό που έλαβαν από τον κύριο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστικό φορέα ή άλλη
ασφαλιστική εταιρεία.
Στη περίπτωση αυτή πραγματοποιηθείσες δαπάνες θεωρούνται αυτές που προκύπτουν αν από τις
υποβληθείσες δαπάνες αφαιρεθούν εκείνες που ήδη έχουν  καταβληθεί.
Η έκδοση των αποδείξεων ασφαλίστρων θα πραγματοποιείται  συγκεντρωτικά σε εξαμηνιαία βάση. Οι
σχετικές αποδείξεις ασφαλίστρων θα συνοδεύονται από ανάλυση του υπολογισμού ασφαλίστρων της
περιόδου ασφάλισης και την λίστα των ασφαλισμένων του προγράμματος.
Ειδικά για τους Υποψηφίους Αναδόχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με το σύστημα της
Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, ορίζεται ότι οποιαδήποτε τυχόν φορολογική επιβάρυνση πέραν των
προβλεπομένων από την ελληνική νομοθεσία δεν θα επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο το ΚΕΘΕΑ, τους
ασφαλισμένους ή τους δικαιούχους του ασφαλιστικού προγράμματος.
Κατά την καταβολή της παροχής από τον Ανάδοχο σε δικαιούχο του προγράμματος δεν θα χρεώνονται
οποιαδήποτε έξοδα καταβολής της παροχής πλην των νομίμων φορολογικών επιβαρύνσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 9
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ

9.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν με τρόπο συμβατό προς
τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14 της
παρούσας, Κυρίως Φάκελο Συμμετοχής. Ο Κυρίως Φάκελος Συμμετοχής κάθε προσφέροντα πρέπει επί
ποινή αποκλεισμού να είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει τους εξής τρεις (3) ανεξάρτητους,
επιμέρους σφραγισμένους φακέλους :
Α) Ο πρώτος χωριστός φάκελος θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και μέσα
σ΄αυτόν τοποθετούνται τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής,
όπως ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας Διακήρυξης.
Β) Ο δεύτερος χωριστός φάκελος θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και μέσα σ΄αυτόν
τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας.
Γ) Ο τρίτος χωριστός φάκελος, θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και μέσα σ΄αυτόν
τοποθετούνται τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 της
παρούσας.
9.2. Στον Κυρίως Φάκελο της προσφοράς ο κάθε προσφέρων πρέπει να αναγράφει ευκρινώς τις
ακόλουθες ενδείξεις:
• τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
• τα πλήρη στοιχεία του ΚΕΘΕΑ όπως ορίζονται στην αρχή της παρούσας,
• τον αριθμό της Διακήρυξης,
• την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
• τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και, τέλος, τα εξής:
• «Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας

276.000€, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων, με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή,  με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής
& Υγείας στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών».

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, καθώς
και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 8α του Π.Δ.
118/2007 που υποβάλλεται από τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει
να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις με τον Κυρίως Φάκελο, καθώς και την ονομασία
(ένδειξη) του συγκεκριμένου φακέλου.
9.3. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχουν
έκαστος το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο των αντίστοιχων προσφορών. Το πρωτότυπο πρέπει να φέρει
την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» να είναι υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο
του και επικρατεί σε περίπτωση ασυμφωνίας με τα αντίγραφα. Τα περιεχόμενα του φακέλου των
δικαιολογητικών συμμετοχής και του φακέλου με τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, δεν απαιτείται να υποβληθούν σε δύο αντίγραφα.
Πρωτότυπα έγγραφα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής μπορούν να υποβληθούν στην
γλώσσα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στα Ελληνικά (επικυρωμένη
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία). Σε περίπτωση αμφιβολίας, ασυμφωνίας και ασυνέπειας
μεταξύ των κειμένων, το κείμενο της μετάφρασης στα Ελληνικά θα υπερισχύει. Εξαίρεση αποτελούν τα
έγγραφα σύστασης νομικών προσώπων και τα συναφή εταιρικά έγγραφα, καθώς και έγγραφα εκδοθέντα
από αλλοδαπές αρχές, που σε περίπτωση ασυμφωνίας, αμφιβολίας και ασυνέπειας το πρωτότυπο κείμενο
θα υπερισχύει. Ομοίως, όταν απαιτείται η υποβολή μετάφρασης εθνικών κανονισμών και επίσημων
προδιαγραφών και / ή άλλων ισοδύναμων κειμένων, θα υπερισχύει το πρωτότυπο κείμενο.
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Σε περίπτωση που  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον Κυρίως Φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον Κυρίως
Φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Όλοι οι φάκελοι θα είναι ενιαίου τύπου και χρώματος κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό.
Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να κατατεθούν απ’ ευθείας από τις ενδιαφερόμενες
Ασφαλιστικές Εταιρίες και όχι μέσω διαμεσολαβούντων προσώπων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν.
1569/85.
9.4. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους
που μπορεί να αναφέρονται και στην Αγγλική, εφόσον δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική
γλώσσα. Στην περίπτωση που η απόδοση όρων της παρούσας Διακήρυξης στην Αγγλική διαφέρει της
απόδοσής τους στην Ελληνική, υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο.
9.5. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στα άρθρα
της παρούσας διακήρυξης και να φέρουν την υπογραφή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του
υποψηφίου Αναδόχου.
9.6. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και επί ποινή απορρίψεως, να μην έχουν ξέσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του, η δε αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν
διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού.
9.7. Κάθε προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2  περ.
α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν
δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους
ανωτέρω όρους.
9.8. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή του διαγωνισμού είτε κατά την
ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου του ΚΕΘΕΑ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της
Επιτροπής του Διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα
από το αρμόδιο όργανο.

9.9. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή του Διαγωνισμού έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας
την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τους υποψηφίους να
αποσαφηνίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής
- στοιχείων Ικανότητας μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως «αποσαφήνιση» νοείται η χορήγηση
διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν.  Ως «συμπλήρωση» υποβληθέντων
στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με τα ήδη
υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου  δικαιολογητικών συμμετοχής της συνδρομή  κάποιας από τις
προϋποθέσεις της παρούσας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν σχετικά, αποκλείονται
από το διαγωνισμό. Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου Τεχνικής
Προσφοράς δεν επιτρέπονται.
9.10. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των
προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές-ασφαλιστικές καλύψεις αποτελούν στο σύνολό
τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
9.11. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής
τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
9.12. Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται
υπόψη.
9.13. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, γνωστοποίηση των οποίων στους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους,
τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού
Χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών όλοι οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Το ΚΕΘΕΑ δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες
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και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης
του διαγωνιζόμενου.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10.1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής και νομιμοποιητικά έγγραφα:

Α. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:
α. Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής

προϋπολογισθείσας  δαπάνης για τα δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων,
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 19 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ της Διακήρυξης (άρθρο 6
παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).

β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνήσιου υπογραφής, στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς :

1. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή α) για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ.10.2.1, υπό στοιχ. Α.α’
2. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης, ή σε διαδικασία υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
3. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3)
του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
4. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007 και
5. η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ.
2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική
εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης.

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ Π.Δ. 118/2007) και ότι σε περίπτωση που δεν προσκομίσει τα ως άνω
δικαιολογητικά αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον αποκλεισμό του από το ΚΕΘΕΑ, το οποίο θα
συνάψει σύμβαση με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις

γ. Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6
παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007) και συγκεκριμένα πρακτικό αποφάσεως του διοικητικού
συμβουλίου ή κατά περίπτωση των αρμοδίων οργάνων, με το οποίο να: i) εγκρίνεται η συμμετοχή
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του στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ii) αποδέχεται όλες τις ευθύνες και
υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με τη συμμετοχή του  στο διαγωνισμό και τη σύναψη της
σύμβασης και iii) εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο νόμιμη εξουσιοδότηση
για την εκπροσώπησή του και υπογραφή όλων αυτών που απαιτούνται για την υποβολή της
προσφοράς.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται η
υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με την
Διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007, για τον προσφέροντα, κατά
περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).

ε. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν
υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η
συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι
μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκ-
πλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα
και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση εθνικής εποπτικής αρχής, iv) ότι οι πληροφορίες και τα
στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους,
v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβαν
γνώση, και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα, και vi) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή
ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού

στ.    Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία θα δηλώνεται ότι:
i) δεν  έχουν  διαπράξει   σοβαρό   επαγγελµατικό  παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα και
ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που

απαιτούνται µε την παρούσα Διακήρυξη κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 60/2007 ή όταν
δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές  (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007).

ζ. Διευκρινίζεται ότι: οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται από i) τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και ii) τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

η. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα
ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:

i) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου (μαζί με τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), καθώς και, επιπρόσθετα, επί Ανωνύμων Εταιριών,
ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο Μ.Α.Ε. του καταστατικού της Εταιρίας καθώς και της
συγκρότησης του τελευταίου Διοικητικού της Συμβουλίου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), στα οποία έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις και

ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης
αυτού.

Β. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
α. Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής

προϋπολογισθείσας  δαπάνης για τα δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων,
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 19 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ της Διακήρυξης (άρθρο 6
παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4  του Π.Δ. 118/2007).

β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η
οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 10.1.Α.β (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄
του Π.Δ. 118/2007).

γ. Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6
παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007) και συγκεκριμένα πρακτικό αποφάσεως του διοικητικού
συμβουλίου ή κατά περίπτωση των αρμοδίων οργάνων, με το οποίο να: i) εγκρίνεται η συμμετοχή
του στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ii) αποδέχεται όλες τις ευθύνες και
υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με τη συμμετοχή του  στο διαγωνισμό και τη σύναψη της
σύμβασης και iii) εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο νόμιμη εξουσιοδότηση



17

για την εκπροσώπησή του και υπογραφή όλων αυτών που απαιτούνται για την υποβολή της
προσφοράς.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που
αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 10.1.Α.δ. (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).

ε. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που
αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 10.1.Α.ε.

στ.   Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόµενο που
αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 10.1.Α.στ. (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007).

ζ. Διευκρινίζεται ότι: οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται από i) τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και ii) τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

η. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:
i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των

εγγράφων  από  τα οποία  αποδεικνύεται,  με βάση  τη νομοθεσία  της  χώρας όπου έχει την έδρα
του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και
τις μεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που
διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού
οργάνου διοίκησης  και  των εγγράφων  από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όρ-
γανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και

ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία
να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα
διοίκησης αυτού.

Γ. Οι ενώσεις νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες:
α. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 10.1.Α. και 10.1.Β. για τον

κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση. Επισημαίνεται ότι η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να
περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας.

β. Δήλωση σύστασης της ένωσης ή κοινοπραξίας, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των
δηλούντων, στην οποία θα ορίζεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους
συμμετέχοντες, το μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί
του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης που θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό
και τη διοίκηση όλων των μελών έναντι του ΚΕΘΕΑ και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον
αναπληρώνει, καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος της ένωσης και των μελών της για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της ένωσης και των μελών της έναντι του ΚΕΘΕΑ.

γ.  Απόφαση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης, από το οποίο να προκύπτει η έγκριση για
τη συμμετοχή του μέλους στην ένωση και στον παρόντα διαγωνισμό.

Δ. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα
ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να
αντικατασταθούν αυτά από Ένορκη Βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, ή στα
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι
στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω
κατηγορίες υποψηφίων.

Ε. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους
πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ’, (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) κατά
περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις /
οδηγίες:
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i. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που
θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
ii. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
iii. Στη στήλη «ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ» σημειώνεται ονομαστικά η αρμόδια για την έκδοση
του εν λόγω Δικαιολογητικού αρχή, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
iv. Στη στήλη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ/ΣΕΛΙΔΑ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο
Ανάδοχο ο αντίστοιχος αριθμός ή σελίδα του «Φακέλου Δικαιολογητικών» στο οποίο
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

ΣΤ. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων  στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998,
οφείλει να υποβάλει,  σε σφραγισμένο φάκελο (όπως αναφέρεται στο ΚΕΦ Β’, άρθρο 9, παρ.2), τα
αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά,  τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται
κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

10.2.1. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2, 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά
περίπτωση.

Α. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τους νομίμους εκπροσώπους,
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), του υποψηφίου αναδόχου,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα ακόλουθα αδικήματα:
i) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή:

1.συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1).
2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
4.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE
L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 305/2005).

ii) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του
Αγορανομικού Κώδικα.

iii) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο
6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
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β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 2
του Π.Δ. 118/2007) καθώς επίσης ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την  υπαγωγή στο άρθρο 99 του
Πτωχευτικού Κώδικα.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β΄
και γ΄ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .
Το πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας  στην επιχείρησή του  (συμπεριλαμβανομένου του
εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται  i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της
επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και  ii) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου
αναδόχου, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η
δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).

ε. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί σε εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.∆.
60/2007).

στ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του υποψηφίου αναδόχου διαδικασία εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007).

ζ.   Απόσπασµα ποινικού µητρώου,   έκδοσης του τελευταίου τριµήνου,   από το οποίο να προκύπτει τι
δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, η οποία διαπιστώνει
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή (άρθρο 43 παρ. 2 Π.∆. 60/2007).

η. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του
Π.Δ. 118/2007).
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, α) όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση, για
το μέχρι την 8-8-2007 χρονικό διάστημα, από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό
A.E., ενώ για το μετέπειτα διάστημα, από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας  και, β) όσον αφορά
στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄
περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).

θ.  Σε περίπτωση αλλαγής της εκπροσώπησης του υποψηφίου αναδόχου, υποχρεούται να προσκομίσει το
νέο ΦΕΚ εκπροσώπησης.
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Β. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τους νομίμους εκπροσώπους,
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), του υποψηφίου αναδόχου
ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από
τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά
εξειδικεύονται ανωτέρω (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της
περ. (3) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 2 του Π.Δ.
118/2007).
Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού,
προσκομίζονται  α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα,
θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο και β)
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με
την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι
απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου.

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 3 του Π.Δ. 118/2007).

δ.  Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται πιο πάνω, στις παρ. 10.2.1.Α.ε και 10.2.1.Α.στ (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007).

ε. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ
δεδικασµένου, η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή (άρθρο 43
παρ. 2 Π.∆. 60/2007).

στ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του
Π.Δ. 118/2007).

Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.

Γ. Οι ενώσεις νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).

Δ. Τα αναφερόμενα ανωτέρω, στις παρ. 10.2.1.Α.δ και 10.2.1.Β.γ, επαγγελματικά μητρώα και οι
αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ
Β΄ του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως
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επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα
στο ως άνω Παράρτημα.

Ε. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα
ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, ή στα
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση, η οποία γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι
στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω
κατηγορίες υποψηφίων.

ΣΤ. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον
αποκλεισμό του προσφέροντα από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου
20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.

10.2.2.Τα κατωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007:
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν
άρθρο για την απόδειξη της φερεγγυότητας και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασής του
πρέπει επιπλέον να προσκομίσει:
α. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης  ή πιστοποιητικό

ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.
β. Αντίγραφο ή απόσπασμα του Ισολογισμού της επιχείρησης των τριών (3) τελευταίων ετών (2009,

2010, 2011), στην περίπτωση που η δημοσίευση των Ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση . Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα σχετικά με τις ζητούμενες υπηρεσίες, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την
έκδοση κατά νόμο τριών (3) Ισολογισμών, υποβάλλει τους Ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή άλλα
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Όσοι από το νόμο δεν έχουν την
υποχρέωση δημοσίευσης  Ισολογισμού, θα πρέπει με Υπεύθυνη Δήλωσή τους να δηλώνουν τον κύκλο
εργασιών της επιχείρησης, συνυποβάλλοντας νόμιμα αντίγραφα Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης στον τομέα δραστηριότητας που
αφορά ειδικότερα τις ζητούμενες υπηρεσίες, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή άλλως για όσο χρόνο λειτουργίας έχει συμπληρωθεί από την
σύσταση της επιχείρησης.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος του απόφαση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής της
Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε περίπτωση από κοινού συμμετοχής ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία αυτά παρέχονται αυτοτελώς για
καθέναν από τους συμμετέχοντες σε αυτήν.

10.2.3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον
αποκλεισμό του προσφέροντα από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου
20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.

Άρθρο 11
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η΄ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

11.1. Η ένωση νομικών προσώπων ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες, που αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως  πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας.
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11.2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
11.3. Σε περίπτωση  που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του
ΚΕΘΕΑ οργάνου.

Άρθρο 12
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

12.1. Κάθε Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:
α. Τα σχέδια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που θα περιέχουν κατ’ ελάχιστο: πλήρως και αναλυτικά

όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους, τις τυχόν εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις, περιγραφή των
ασφαλιστικών καλύψεων (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ άρθρο 6 και στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας), όρια ευθύνης, απαλλαγές και ειδικούς όρους, προσαρμοσμένα στα
όσα ορίζονται στην παρούσα. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα έντυπα
που θα πρέπει να συμπληρώνουν για κάθε ασφαλιζόμενο. Η αποδοχή των όρων των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων, καθώς και των εντύπων έγκειται στην απόλυτη κρίση του ΚΕΘΕΑ. Το ίδιο ισχύει και για
οποιαδήποτε μελλοντική τους τροποποίηση.

β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του προσφέροντος, η οποία περιέχει:
i. Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
ii. Περιγραφή της υποδομής της επιχείρησης (οργάνωση, οικονομικά στοιχεία, υποκαταστήματα

πανελλαδικά και στο εξωτερικό, απασχολούμενο προσωπικό, ειδίκευση αυτού, οργάνωση και
λειτουργία της κλπ.).

iii. Δήλωση της δράσης του προσφέροντος στον κλάδο των ασφαλιστικών καλύψεων τουλάχιστον
για τρία (3) έτη (2009-2010-2011)

iv. Τον αριθμό των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων που έχει συνάψει ο προσφέρων για
καλύψεις Ζωής & Υγείας την τελευταία τριετία και ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατώτερος των
δώδεκα (12).

v. Τον αριθμό των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων που έχει συνάψει ο προσφέρων για
καλύψεις Ζωής & Υγείας τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
προσφοράς και ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τεσσάρων (4)

vi. Κατάλογο των κυριοτέρων συμβάσεων ομαδικής ασφάλισης παρομοίου μεγέθους και
ασφαλιστικών καλύψεων, που έχουν παρασχεθεί κατά την τελευταία τριετία (2009, 2010,
2011), με αναφορά του ονόματος των ασφαλιζομένων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, του
ποσού της ασφάλισης και της διάρκειας για την οποία έγινε η ασφάλιση.

Ειδικότερα, ο κατάλογος των κυριοτέρων συμβάσεων ομαδικής ασφάλισης πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ

ΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(από – έως)

ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
(ΜΕΙΚΤΑ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
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γ. Άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και αξιοπιστία του προσφέροντος και την οποία οι
διαγωνιζόμενοι θεωρούν χρήσιμη (πιστοποιήσεις από Διεθνείς Οργανισμούς, διεθνείς συνεργασίες
κλπ.).

12.2. Σε περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
12.3. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12.4. H ικανότητα των προσφερόντων να παρέχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες αξιολογείται βάσει της
πείρας και της αξιοπιστίας τους, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα στοιχεία που προσκομίζουν προς τούτο.

Άρθρο 13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ

13.1. Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να εσωκλείονται συμπληρωμένοι και επί
ποινή απορρίψεως οι Πίνακες Ι, ΙΙ, & ΙΙΙ Υπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ της παρούσας Διακήρυξης, καθώς και ο Πίνακας IV του ίδιου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
13.2. Η συνολική τιμή Προσφοράς (προσφερόμενη τιμή), που θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση
των Προσφορών θα αφορά στα συνολικά μεικτά ασφάλιστρα για το σύνολο των ζητούμενων
υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας, για δύο (2) έτη. Η συνολική τιμή Προσφοράς θα
συμπληρώνεται σε ευρώ (€), ολογράφως και αριθμητικώς, στον Πίνακα ΙΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ της
παρούσας διακήρυξης.
Στον Πίνακα IV του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ θα συμπληρωθούν, για το 1ο και 2ο ασφαλιστικό έτος, μόνο
τα ποσά που αναφέρονται στο μηνιαίο μικτό ασφάλιστρο για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
& ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ», όπως ζητούνται στον
εν λόγω Πίνακα.
13.3. Οποιαδήποτε αλλαγή στα προεκτυπωμένα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ ή αναγραφή σχολίων,
όρων, κλπ. αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
13.4. Εάν η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια, η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ οργάνου, ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης αριθμητικής τιμής και
της ολογράφου τιμής, υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή.
13.5. Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υπηρεσίες που αναφέρονται στους
Πίνακες Υπολογισμού της Οικονομικής Προσφοράς θεωρείται αμαχητώς ότι αυτές προσφέρονται δωρεάν.
13.6. Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για τις ζητούμενες
υπηρεσίες Ομαδικής Ασφάλισης, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του ΚΕΘΕΑ. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά θεωρείται η
μικρότερη του 85% του μέσου όρου των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα
ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς
(π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό
τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
13.7. Η προσφερόμενη τιμή παραμένει αμετάβλητη για όλο το διάστημα της ασφαλιστικής κάλυψης και
δεν υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων του
άρθρου 25 της παρούσας, έστω και αν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες μεταβληθούν ουσιωδώς και
απροόπτως. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



24

Άρθρο 14
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14.1. Οι  ενδιαφερόµενοι για να  συµµετάσχουν  στov  διαγωνισµό  πρέπει  vα  υπoβάλoυv
εµπροθέσµως  την πρoσφoρά τους µε τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την
παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007).
14.2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές στην αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού το αργότερο έως την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:00
π.μ. στη διεύθυνση των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636, Αθήνα.
14.3. Προσφορές που περιέρχονται στο ΚΕΘΕΑ με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή αποσφράγισης των
προσφορών πριν την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται παραπάνω, προκειμένου να
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΕΘΕΑ εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την
αναφερόμενη πιο πάνω προθεσμία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι προσφορές αυτές δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται  στους καταθέτες τους, εκτός εάν προκύψει ανάγκη αναβολής της
συνεδρίασης κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 14.4. του παρόντος άρθρου.

14.4. Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση
άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό
κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι προσφέροντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της
έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους.

Εκπρόθεσμη άφιξη-παράδοση Φακέλου Συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψήφιου,
ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής του
Διαγωνισμού δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας, αναβάλλεται
για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή
Φάκελοι Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.
14.5. Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, η Επιτροπή του διαγωνισμού θα προβεί
στην αποσφράγισή τους ενώπιον των διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Οι
προσφορές μετά την αποσφράγισή τους, θα παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ.
14.6. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν
τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου
(Π.∆. 118/2007) δεν λαμβάνονται υπόψη.

14.7. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η υποβολή της προσφοράς έχει την έννοια της πλήρους και
ανεπιφύλακτης αποδοχής, εκ μέρους του συμμετέχοντος στη διαδικασία, των όρων του διαγωνισμού,
όπως αυτοί αποτυπώνονται στη Διακήρυξη και τα συνοδεύοντα αυτή Παραρτήματα.

Άρθρο 15
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα  (180)  ημέρες
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των
προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ.15.3 του παρόντος, και αποδέχθηκαν την παράταση, οι
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
15.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου ανωτέρω, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
15.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΚΕΘΕΑ
(ΚΕΘΕΑ), πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
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αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν το ΚΕΘΕΑ κρίνει, κατά περίπτωση,
0αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους.

Άρθρο 16
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης δε λαμβάνονται υπόψη τυχόν υποβαλλόμενες εναλλακτικές
προσφορές.

Άρθρο 17
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

17.1. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα αυτά
παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής
αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες
(άρθρο 10, παρ.1, εδ.β’ του Π.Δ. 118/07).
17.2. Εφόσον ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
σχετικές με το διαγωνισμό ή τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του Π.Δ.118/07, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που
ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο εντός
έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 10, παρ.1, εδ.γ’ του Π.Δ.
118/07), χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης.
17.3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρωματικές
πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται
παραπάνω, τότε οι προθεσμίες των προηγουμένων εδαφίων παρατείνονται ανάλογα.
17.4. Μετά την κατάθεση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της
Διακήρυξης ή των προσφορών δε γίνονται δεκτές, αλλά απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αρμόδια
Επιτροπή όμως, έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον διαγωνιζόμενο την
παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για το διαγωνιζόμενο, και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις
αυτές πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από
αυτή, και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Άρθρο 18
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

18.1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και
ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης,
επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα
οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων
6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.
18.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στo αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του
ΚΕΘΕΑ, ως εξής:
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α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση
της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τov
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και
το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του ΚΕΘΕΑ που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε
ενδιαφερόμενου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του
διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος
έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το
αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η
ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντος στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης
ή παράλειψης του ΚΕΘΕΑ. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την
υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο
εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της
ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

18.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους,
δεν γίνονται δεκτές.
18.4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους προσκομίζεται
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της συνολικής
προϋπολογιζόμενης αξίας της ζητούμενης υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το
ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005).
18.5. Ο προσφέρων μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης από το ΚΕΘΕΑ. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του
ΚΕΘΕΑ όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του
ΚΕΘΕΑ. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
18.6. Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του
ΚΕΘΕΑ. Οι εvιστάµεvoι λαµβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του
σώµατός της σε αυτούς, από το ΚΕΘΕΑ, µε φρovτίδα τους.
18.7. Στους ενδιαφερόµενους  παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των
πράξεων ή παραλείψεων του ΚΕΘΕΑ που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισµού έως και το στάδιο της
έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997.
18.8. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.
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Άρθρο 19
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

19.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα
συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών
σύμπραξης νομικών προσώπων ή κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις εκδίδονται στο όνομα όλων των μελών
αυτών και περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της
σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). Οι εγγυήσεις συντάσσονται
σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας.

19.2. Εγγύηση Συμμετοχής
α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης για δύο έτη, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων .

β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της
προσφοράς. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

γ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς τους εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης προσφυγής και η
απόφαση περί αποκλεισμού των συμμετεχόντων δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές, μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της ανάθεσης και β) στον μειοδότη,
μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (σύμφωνα
με το άρθρο 25, παρ.7, του Π.Δ. 118/2007).
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους προσφέροντες σε περίπτωση
ματαίωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις
ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και
επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος

δ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΚΕΘΕΑ σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς
Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση στον καθορισμένο από το ΚΕΘΕΑ χρόνο και δεν
προσκομίσει τη σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο για
το σκοπό αυτό έγγραφο.

19.3. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατά

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
επί της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων.

β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από τον
συνολικό συμβατικό χρόνο ασφάλισης.

γ. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προσφέροντα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 20
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20.1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την  Επιτροπή  διενέργειας του διαγωνισμού την
Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012., και ώρα 10:00 π.μ. στις  Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ που
βρίσκονται στην Αθήνα, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636. Στην αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που υπέβαλαν εμπροθέσμως την προσφορά τους δια του νομίμου ή
εξουσιοδοτημένου από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα εκπροσώπου τους.
20.2. Η Επιτροπή ελέγχει κατ΄ αρχάς  την εμπρόθεσμη κατάθεση του Κυρίως Φακέλου Συμμετοχής.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή του διαγωνισμού μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ για να
επιστραφούν ως εκπρόθεσμες.
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την
Επιτροπή και τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια ο φάκελος της
Οικονομικής Προσφοράς τοποθετείται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
από την Επιτροπή και παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ, προκειμένου να αποσφραγισθεί
σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος.
20.3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την εξής διαδικασία:

α. Αποσφραγίζεται ο Κυρίως Φάκελος της προσφοράς και διαπιστώνεται η ύπαρξη εντός αυτού των
τριών (3) επιμέρους φακέλων, οι οποίοι μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού. Εάν ο κυρίως φάκελος δεν φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος και τις
ενδείξεις που προβλέπονται στον όρο 9 ανωτέρω, επιστρέφεται στον συμμετέχοντα ο οποίος
αποκλείεται από το διαγωνισμό. Ομοίως, εάν λείπει κάποιος από τους ως άνω τρεις φακέλους ή δεν
φέρει τα ίδια ως άνω στοιχεία, η προσφορά κρίνεται μη αποδεκτή και απορρίπτεται, ενώ επιστρέφεται
στον συμμετέχοντα, χωρίς να αποσφραγιστεί κανένας επιμέρους φάκελος.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού, ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια
για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων
προς τους όρους της Διακήρυξης.

Στη συνέχεια, είτε την ίδια είτε σε μεταγενέστερη συνεδρίασή της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού
αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, για να διαπιστώσει την πληρότητά τους (έλεγχος πληρότητας). Στην
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί κάποιο από τα δικαιολογητικά του όρου 10 ανωτέρω και υπό την
επιφύλαξη του όρου 9.9., ο φάκελος αυτός κρίνεται μη αποδεκτός και απορρίπτεται η προσφορά ως
απαράδεκτη, ενώ επιστρέφεται στον συμμετέχοντα, χωρίς να αποσφραγιστεί κανένας άλλος φάκελος
και χωρίς ο συμμετέχων να έχει δικαίωμα περαιτέρω συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Κατά την
παραπάνω διαδικασία η Επιτροπή του Διαγωνισμού καταχωρεί τα επιμέρους δικαιολογητικά που
υπέβαλε κάθε συμμετέχων σε σχετικό πρακτικό, το οποίο σφραγίζει και υπογράφει. Με τον τρόπο αυτό
περαιώνεται η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής. Ο έλεγχος
πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής μπορεί να ολοκληρωθεί σε περισσότερες από μια
συνεδριάσεις της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, η
Επιτροπή του Διαγωνισμού , είτε την ίδια είτε σε επόμενη συνεδρίασή της για όσους συμμετέχοντες οι
φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής κρίθηκαν πλήρεις, συνεχίζει με την αποσφράγιση των φακέλων
τεχνικής προσφοράς και μονογράφει και σφραγίζει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.
Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί κάποιο από τα δικαιολογητικά του όρου 12 ανωτέρω, ο
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φάκελος αυτός κρίνεται μη αποδεκτός και απορρίπτεται η προσφορά ως απαράδεκτη, ενώ
επιστρέφεται στον συμμετέχοντα, χωρίς να αποσφραγιστεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς και
χωρίς ο συμμετέχων να έχει δικαίωμα περαιτέρω συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Επίσης η Επιτροπή
του Διαγωνισμού καταχωρεί τα επιμέρους δικαιολογητικά που υπέβαλε κάθε συμμετέχων σε σχετικό
πρακτικό, το οποίο σφραγίζει και υπογράφει. Με τον τρόπο αυτό περαιώνεται η διαδικασία
αποσφράγισης των φακέλων τεχνικής προσφοράς, που μπορεί να ολοκληρωθεί σε περισσότερες από
μια συνεδριάσεις της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή έχει παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο
μέσο.

β. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
της Τεχνικής Προσφοράς, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε όσους έλαβαν μέρος και
έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους στο διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους
αποσταλεί με FAX ή έγγραφο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας κατά την οποία θα
αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές.

γ. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν
γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

δ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 και του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που
θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, με σχετική
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με FAX ή έγγραφο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της
ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 και
του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα
δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στην Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών Κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού
του προσφέροντος και έκπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση το ΚΕΘΕΑ καλεί
τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τον
Φάκελο των δικαιολογητικών Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω

ε. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους
συμμετέχοντες.

Άρθρο 21
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

21.1. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται
τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου.
21.2. Για όσους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο κλειστός φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς, επιστρέφεται χωρίς να
ανοιχτεί, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή έχει παρέλθει
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άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ΄αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν
ασκηθέν ένδικο μέσο.
21.3. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν συνοδεύονται
από τη ζητούμενη Εγγύηση Συμμετοχής ή μη σύμφωνες με τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του ΚΕΘΕΑ, μετά από
προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
21.4. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που
δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
21.5. Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν περιέχουν ξεχωριστούς
σφραγισμένους φακέλους με τα τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία.
21.6. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
ζητούμενες υπηρεσίες Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας.

Άρθρο 22
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

22.1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει
ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ.δ, ε΄, στ΄
και ζ΄ του Π.∆. 118/2007.
22.2. Για την επιλογή του αναδόχου, αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως αποδεκτές
και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
22.3. Το κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την επιλογή του
αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007, όπως αυτό ενσωμάτωσε
το άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ μεταξύ αυτών που διαθέτουν τη χρηματοοικονομική και τεχνική
ικανότητα σύμφωνα με τα άρθρα  της παρούσας, εφόσον δεν έχουν αποκλειστεί. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. Κατακύρωση
γίνεται  στην προσφορά του διαγωνιζόμενου με την χαμηλότερη τιμή για τα συνολικά μεικτά ασφάλιστρα,
για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας, για δύο έτη και εφόσον η
προσφορά είναι αποδεκτή, με βάση τους όρους της διακήρυξης.
22.4. Εφόσον υπάρχουν ισοδύναμες προσφορές, ως τελικός προσφέρων επιλέγεται ο μειοδότης που
προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, στην οποία καλούνται όλοι οι προσφέροντες που είχαν υποβάλει
ισοδύναμες προσφορές. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης που
είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης
22.5. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε
κυρώσεις, δηλαδή ειδικότερα:
α) Απόρριψη της προσφοράς και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
β) Κατάπτωση μερική ή ολική της εγγύησης συμμετοχής, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή δικαστική
ενέργεια.

Άρθρο 23
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

23.1. Στον προσφέροντα στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τις ζητούμενες προς παροχή υπηρεσίες Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας.
β. Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παρέχονται οι υπηρεσίες.
γ. Την τιμή.



31

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
23.2. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, στις παρ. 23.3. και 23.4, με την ανακοίνωση της
κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
23.3. Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή των υπηρεσιών Ομαδικής
Ασφάλισης Ζωής & Υγείας υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής καθώς και πλήρη φάκελο νομιμοποίησης του υποψηφίου
Αναδόχου (και των εκπροσώπων του) Ο  προσφέρων µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης το αργότερο µέσα σε (15) δέκα πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης. Στην
περίπτωση όµως αυτή, ο χρόνος έναρξης της Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας υπολογίζεται µετά την
παρέλευση δεκαηµέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.
23.4. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, ή
προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή φάκελο νομιμοποίησης εντός του ανωτέρω
χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος  με απόφαση του αρμοδίου για τη Διοίκηση του ΚΕΘΕΑ οργάνου,
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή
καταπίπτει αυτοδίκαια στο σύνολό της η κατατεθείσα Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπέρ του
ΚΕΘΕΑ, το οποίο με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ανακηρύσσει ανάδοχο τον υποψήφιο του
οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 24
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

24.1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο
άρθρο, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ της παρούσας. Το ΚΕΘΕΑ συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της
Προσφοράς του αναδόχου, με την οποία αυτός συμμετείχε στο διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με
την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση
στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη Διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οποιονδήποτε
τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
24.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
24.3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο,
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
24.4. Η σύμβαση  περιλαμβάνει  όλα  τα  στοιχεία  της  παροχής  ασφαλιστικών  υπηρεσιών  και
τουλάχιστον: α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, β) Τα συμβαλλόμενα μέρη, γ) Την
παρεχόμενη υπηρεσία, δ) Την τιμή, ε) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, στ) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο
παράδοσης των συμβολαίων  η) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες, θ) Τον τρόπο επίλυσης των
τυχόν διαφορών,  ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής, ια) τις τεχνικές προδιαγραφές-ασφαλιστικές
καλύψεις.
24.5. Η ασφαλιστική κάλυψη θα αρχίσει την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη σύμβαση.
24.6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδοθούν  όλα  τα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  όπως  αυτά  περιγράφονται  στο  κείμενο της

σύμβασης.
β. Λήξει ο χρόνος της ασφαλιστικής κάλυψης.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν τυχόν

κυρώσεις ή εκπτώσεις.
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δ. Εκπληρώθηκαν   και   οι   τυχόν   λοιπές   συμβατικές   υποχρεώσεις   και   από   τα   δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη
σύμβαση.

Άρθρο 25
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

25.1. Η  ασφάλιση  των νέων εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ και των νέων προστατευόμενων μελών ή όσων εκ
παραδρομής δεν έχουν ασφαλιστεί κατά την διάρκεια έναρξης της  ισχύος  της  σύμβασης,  θα  γίνεται  με
έγγραφη  γνωστοποίηση  του  ΚΕΘΕΑ προς τον ανάδοχο και θα ισχύει υποχρεωτικώς γι’ αυτήν από τη
λήψη της  γνωστοποίησης με  τους  ίδιους  όρους και  συμφωνίες της σύμβασης. Κατά  την  διάρκεια  της
σύμβασης  το ΚΕΘΕΑ  έχει  δικαίωμα  να  ζητά  ακύρωση  ασφάλισης εργαζομένων και προστατευόμενων
μελών των οποίων η σχέση με το ΚΕΘΕΑ παύει ή που αποφάσισε να μην ασφαλισθούν.
25.2. Το ΚΕΘΕΑ δύναται να συνάψει με τον ανάδοχο σύμβαση για την παροχή συμπληρωματικών ή νέων
υπηρεσιών, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατόπιν διαπραγμάτευσης.
25.3. Οι εν λόγω μεταβολές θα γίνονται με την έκδοση Πρόσθετων Πράξεων.

Άρθρο 26
ΠΛΗΡΩΜΗ

26.1. Η πληρωμή των συνολικών ασφαλίστρων  θα γίνει σε ΕΥΡΩ.
26.2. Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται για κάθε ασφαλιστικό έτος σε τέσσερις ισόποσες
τριμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός δεκαπενθημέρου μετά την έκδοση και
παραλαβή του ετήσιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
26.3. Στην αρχή κάθε τριμήνου θα προκαταβάλλονται οι εισφορές του τρέχοντος τριμήνου.
26.4. Σε περίπτωση που ο προσφέρων ζητήσει τρόπο πληρωμής διαφορετικό από τον ανωτέρω
οριζόμενο, η προσφορά θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.
26.5. Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του
προσφέροντα, δηλαδή μισθοί, επιδόματα, έξοδα και γενικά κάθε δαπάνη έστω και μη ρητά
κατονομαζόμενη βαρύνουν τον προσφέροντα.

Άρθρο 27
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

27.1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση
του ΚΕΘΕΑ οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.
27.2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση  όταν: α) Η
σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  με  ευθύνη  του ΚΕΘΕΑ β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
27.3. Το ΚΕΘΕΑ μπορεί να κυρήξει τον ανάδοχο έκπτωτο σε περιπτώσεις παράβασης των όρων της
σύμβασης και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση που εμφανιστούν επανηλειμμένα προβλήματα τα οποία
κατά την κρίση του ΚΕΘΕΑ οφείλονται στην πλημελλή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
27.4. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση πτώχευσης του αναδόχου. Εάν ο ανάδοχος τεθεί υπό
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που φέρει σε
κίνδυνο την εκτέλεση της σύμβασης, το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν ζημιά προερχόμενη από το γεγονός αυτό.
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27.5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,  επιβάλλονται,
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.  Κατάπτωση  ολική  ή  μερική  της  Εγγύησης  Συμμετοχής  ή  Καλής  Εκτέλεσης  της Σύμβασης, κατά

περίπτωση,
β.  Παροχή  υπηρεσιών  σε  βάρος  του έκπτωτου από  τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του ΚΕΘΕΑ ή τυχόν οικονομική διαφορά που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος  του έκπτωτου.  Ο  καταλογισμός  αυτός  γίνεται  ακόμη  και στην περίπτωση
που δεν πραγματοποιείται νέα παροχή υπηρεσιών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση
αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο,  κατά  την  κρίση
του  αρμοδίου  και  με  βάση  τις  αρχές  της  καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ.  Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του έκπτωτου από το σύνολο ή μέρος των διαγωνισμών για
παροχή υπηρεσιών προς το ΚΕΘΕΑ με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ οργάνου.

δ.  Ο  καταλογισμός στον έκπτωτο  ποσού  ίσου  με  το  10%  του συμβατικού τιμήματος.
27.6. Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα πριν την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης να λύσει μονομερώς τη
σύμβαση, αζημίως.
27.7. Επίσης, το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι΄αυτό τη σύμβαση πριν τη
λήξη της για οποιοδήποτε λόγο, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ προ ενός (1) μηνός,
καταβάλλοντας μόνο την αμοιβή που αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι το χρόνο επέλευσης
των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης.

Άρθρο 28
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση που ο προσφέρων επικαλείται  ανωτέρα  βία  υποχρεούται  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες
από τότε  που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα βία,  να  αναφέρει εγγράφως
αυτά και να προσκομίσει στο ΚΕΘΕΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 29
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

29.1. Ο παρών διαγωνισμός και η μέλλουσα να συναφθεί σύμβαση διέπονται αποκλειστικά από το
Ελληνικό Δίκαιο.
29.2. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
29.3. Ο ανάδοχος και το ΚΕΘΕΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά, χωρίς προσφυγή στα Δικαστήρια,
κάθε διαφορά που τυχόν θα ανακύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή
και μετά τη λήξη της, εφόσον θα απορρέει απ’ αυτήν.
29.4. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα
ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια
των Αθηνών.

Άρθρο 30
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

30.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να
εκχωρήσει σε τρίτους  απαιτήσεις του κατά του  ΚΕΘΕΑ, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου για τη
διοίκηση του ΚΕΘΕΑ οργάνου.
30.2. Οι προσφορές και τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά  συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα,
με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και στην Αγγλική, εφόσον δεν μπορούν να
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αποδοθούν στην Ελληνική γλώσσα. Η ως άνω υποχρέωση δεν ισχύει για τυχόν υποβαλλόμενα εγχειρίδια ή
διαφημιστικά έντυπα.
30.3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
30.4. Όλες οι ζητούμενες με τη διακήρυξη δηλώσεις των διαγωνιζομένων θα συντάσσονται σύμφωνα με
το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, θα βεβαιώνεται δε το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος ή του
νόμιμου εκπροσώπου του από αρμόδια αρχή.
30.5. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται οποτεδήποτε με απόφασή του να αναβάλλει, μεταθέσει σε άλλη ημερομηνία,
ακυρώσει, διακόψει, ματαιώσει, επαναλάβει το διαγωνισμό με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της παρούσας, ματαιώσει και προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και των ΠΔ 60/2007
και ΠΔ 118/2007, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν ή να διατηρούν οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση σε
βάρος του ΚΕΘΕΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ. ΜΕΛΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

1.ΖΩΗ

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου προσώπου από
οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλεται στους  δικαιούχους
ποσό ίσο με

14 μηνιαίους μισθούς

2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα ολικά
ανίκανο εξαιτίας ασθενείας, θα καταβάλλεται σ’ αυτό σε
τρεις (3) ετήσιες ισόποσες δόσεις ποσό ίσο με 14 μηνιαίους μισθούς

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

1. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου προσώπου
από ατύχημα, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους

ποσό ίσο με

σε συνδυασμό με την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

14 μηνιαίους     μισθούς

28 μηνιαίους     μισθούς

2. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί
μόνιμα ολικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα
καταβάλλεται σε αυτό ποσό ίσο με 14 μηνιαίους     μισθούς

3. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί
μόνιμα μερικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα
καταβάλλεται σ’ αυτό ποσοστό % των

σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών Μόνιμης Μερικής
ανικανότητας από ατύχημα.

14  μηνιαίους    μισθούς
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή
ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί ολικά ανίκανο για
εργασία εξ αιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, θα
καταβάλλεται σ’ αυτό μηνιαία ποσό

Καλυπτόμενη Περίοδος Ανικανότητας. Η παροχή
καταβάλλεται από την 181η ημέρα τους
ανικανότητας και μέχρι 6 μήνες σε κάθε περίπτωση,
μόνον για τους περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος
δεν δικαιούται επιδότηση για το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα από τον Κύριο Ασφαλιστικό του Φορέα.

900 €

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥΣ
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ

1. Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε δαπάνες
που οφείλονται σε Νοσοκομειακή ή Εξωνοσοκoμειακή
«νοσηλεία» εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, θα του
καταβάλλεται, μετά την αφαίρεση του «ποσού
απαλλαγής» και με τους παρακάτω περιορισμούς
ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών με
ανώτατο όριο για κάθε ασφαλιστικό έτος το ποσό
των

10.000 10.000

2.«Ποσό απαλλαγής» για κάθε άτομο και για κάθε
ασφαλιστικό έτος 100 € 100 €

3. Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για  χρήση Δωματίου
και Τροφή την ημέρα 125 125

4.Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου
και Τροφή την ημέρα σε περίπτωση νοσηλείας σε
θάλαμο εντατικής παρακολούθησης ή στο Εξωτερικό 250 250

5. Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για δαπάνες
Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης για κάθε άτομο, για
κάθε ασφαλιστικό έτος 500 € 300 €

6. Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ιατρική
επίσκεψη 50 50
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7. Ανώτατος αριθμός ιατρικών επισκέψεων για κάθε
άτομο, για κάθε ασφαλιστικό έτος 8 8

Ο ανάδοχος για τις ανωτέρω  ιατρικές  επισκέψεις συμμετέχει  με ποσοστό 100% στο συνολικό ποσό  που
προβλέπει το ασφαλιστήριο  συμβόλαιο για κάθε ιατρική επίσκεψη

Ποσοστό καταβαλλόμενων
δαπανών (συμμετοχή

αναδόχου)

Α) Με συμμετοχή του Κύριου
Ασφαλιστικού Φορέα,

Ασφαλιστικού Οργανισμού ή
άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας

Εφόσον ο Κύριος Ασφαλιστικός Φορέας ή άλλος Ασφαλιστικός Οργανισμός ή
άλλη Ασφαλιστική Εταιρία συμμετάσχει στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, ο
ανάδοχος συμμετέχει με ποσοστό 100% στο υπόλοιπο που απομένει αν από
το συνολικό ποσό της κάθε δαπάνης αφαιρεθεί το ποσό που κατέβαλε ο
Φορέας ή Ασφαλιστικός Οργανισμός ή Ασφαλιστική Εταιρία και μέχρι τα
ανώτατα όρια που αναφέρονται παραπάνω.

Β) Χωρίς συμμετοχή του
Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα,
Ασφαλιστικού Οργανισμού ή
άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας

Εφόσον δεν έχει καταβληθεί μέρος των πραγματοποιηθεισών δαπανών από
Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα ή άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή άλλη Ασφαλιστική
Εταιρία ο ανάδοχος θα συμμετέχει με ποσοστό 80% πάνω στο συνολικό ποσό
κάθε δαπάνης και μέχρι τα ανώτατα όρια που αναφέρονται παραπάνω.

Διευκρινίζεται ότι, η διαδικασία για τον καθορισμό του ποσοστού συμμετοχής
του ανάδοχου στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, θα γίνεται ξεχωριστά για
κάθε παραστατικό.

Κατά συνέπεια για κάθε πρωτότυπη απόδειξη δαπάνης στην οποία δεν υπάρχει
συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα, ή άλλου Ασφαλιστικού
Οργανισμού ή άλλης ασφαλιστικής Εταιρίας ο ανάδοχος θα καταβάλλει
ποσοστό 80% της δαπάνης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αν ασφαλιζόμενη γυναίκα γεννήσει ή αποβάλει, θα
καταβάλλεται σ' αυτή επιδοματικά :

1. Για φυσιολογικό τοκετό
300 € 300 €

2. Για καισαρική τομή 600 € 600 €

3. Για αποβολή 150 € 150 €
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο νοσηλευτεί σε Νοσοκομείο
εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, θα του καταβάλλεται
για κάθε ημέρα νοσηλείας ποσό

Καλυπτόμενη Περίοδος: Η παροχή καταβάλλεται από
την πρώτη ημέρα της νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες σε
κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το ύψος των
δαπανών νοσηλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίδομα θα καταβάλλεται ΜΟΝΟ στην
περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί Νοσοκομειακές
δαπάνες για το ίδιο γεγονός από την ασφάλιση της
Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης.

50 50

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή  ΑΣΘΕΝΕΙΑ

-Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε χειρουργική
επέμβαση εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας θα του
καταβάλλεται ποσό ίσο με ποσοστό επί τοις εκατό %
των

-Το επίδομα θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα ποσοστά
που ορίζονται από την ασφαλιστική εταιρία, ανεξάρτητα
από το ύψος των δαπανών της χειρουργικής
επέμβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίδομα θα καταβάλλεται ΜΟΝΟ στην
περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί δαπάνες για
αμοιβή Χειρούργου για το ίδιο γεγονός από την
ασφάλιση της Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης.

2.000 € 2.000 €
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ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Α.
-Δαπάνες για χρήση δωματίου και τροφής.
Αφορούν τα έξοδα που χρεώνει το νοσοκομείο σαν ημερήσια νοσήλεια για χρήση δωματίου και τροφής.

- Δαπάνες για ειδικές Νοσοκομειακές υπηρεσίες.
Περιλαμβάνονται δαπάνες για εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις, φάρμακα, καρδιογραφήματα,

αμοιβή αναισθησιολόγου, χρήση χειρουργείου, χρήση ασθενοφόρου, νάρκωση καθώς και για αποκλειστική
νοσοκόμα, εφόσον κριθεί από το Νοσοκομείο αναγκαία.
- Δαπάνες για χειρουργικές επεμβάσεις.
Αφορούν την αμοιβή χειρουργού ιατρού κατά την εκτέλεση, εντός ή εκτός Νοσοκομείου, χειρουργικής

επέμβασης, καθώς και της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής θεραπείας.
Β.
-Δαπάνες εντός ή εκτός Νοσοκομείου για ιατρικές επισκέψεις συμπεριλαμβανομένων και της
ομοιοπαθητικής ιατρικής, αγορά φαρμάκων ανεξαρτήτου ασθένειας που αντιμετωπίζουν ή οξυγόνου
σύμφωνα με συνταγή γιατρού, καθώς και για πάσης φύσεως εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις ,
φυσικοθεραπείες, σύμφωνα με το παραπεμπτικό ιατρού.
-Δαπάνες για αγορά τεχνητών μελών ή ορθοπεδικών συσκευών , οι οποίες θεωρούνται σύμφωνα με

ιατρική γνωμάτευση αναγκαίες για το ασφαλιζόμενο πρόσωπο και εφόσον είναι αποτέλεσμα ατυχήματος ή
ασθένειας που συνέβη κατά τον χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
& ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΘΕΑ ΤΗΝ 1/6/12

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ

1 Γ 4/4/1972 1.902,43 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

2 Γ 19/10/1965 2.543,70 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

3 Α 3/7/1977 1.326,70 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

4 Γ 9/10/1956 2.775,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

5 Γ 29/7/1972 1.824,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

6 Γ 14/3/1970 2.144,07 ΕΓΓΑΜΟΣ 3

7 Γ 21/12/1964 1.298,81 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

8 Γ 11/12/1976 1.701,06 0

9 Γ 17/3/1977 1.783,53 0

10 Γ 27/4/1976 1.612,09 0

11 Γ 1/12/1971 2.252,45 0

12 Α 21/5/1965 1.891,42 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

13 Γ 22/1/1971 2.026,05 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

14 Γ 10/10/1971 1.398,36 0

15 Γ 17/5/1963 2.803,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

16 Γ 1/6/1976 1.467,65 0

17 Γ 17/1/1976 1.687,73 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

18 Γ 19/2/1973 1.858,12 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

19 Γ 30/7/1974 1.405,98 0

20 Γ 27/1/1966 1.991,59 0

21 Γ 26/6/1971 2.232,38 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

22 Γ 3/5/1972 1.594,09 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

23 Α 12/5/1970 2.297,30 ΕΓΓΑΜΟΣ 3

24 Γ 16/2/1979 1.323,90 0
25 Α 10/3/1975 ΕΓΓΑΜΟΣ 2
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1.995,93

26 Α 23/10/1983 1.477,43 0

27 Α 19/11/1973 1.871,07 ΕΓΓΑΜΟΣ 3

28 Α 7/5/1981 1.270,88 0

29 Γ 10/3/1975 1.778,44 0

30 Γ 4/10/1977 1.711,48 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

31 Γ 8/9/1977 1.560,39 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

32 Γ 23/4/1978 1.712,60 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

33 Γ 10/10/1977 1.642,09 0

34 Γ 10/10/1969 1.523,37 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

35 Α 27/8/1967 1.423,69 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

36 Γ 25/7/1980 1.412,35 0

37 Α 28/5/1947 2.105,97 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

38 Α 26/9/1977 1.478,63 0

39 Α 4/4/1961 2.300,49 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

40 Γ 23/2/1981 1.545,74 0

41 Γ 12/2/1976 1.721,02 0

42 Γ 7/2/1958 2.890,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

43 Γ 3/2/1962 2.496,98 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

44 Γ 30/4/1981 1.204,22 0

45 Γ 3/6/1974 1.405,04 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

46 Γ 23/12/1968 2.969,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

47 Γ 14/1/1980 1.590,62 0

48 Γ 22/4/1974 2.028,42 0

49 Α 15/10/1970 2.028,42 0

50 Γ 4/7/1974 1.730,82 0

51 Α 8/2/1965 1.322,91 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

52 Α 21/5/1957 2.609,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 1
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53 Α 7/8/1977 1.664,32 0

54 Γ 14/9/1974 1.763,81 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

55 Γ 6/6/1970 1.920,41 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

56 Α 16/6/1968 2.430,01 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

57 Γ 28/1/1979 1.477,00 0

58 Γ 10/4/1978 1.527,25 0

59 Γ 15/8/1976 2.117,37 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

60 Α 16/8/1967 1.935,70 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

61 Α 3/10/1963 2.863,25 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

62 Γ 16/2/1965 1.716,44 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

63 Γ 9/12/1977 1.540,72 0

64 Γ 3/3/1980 1.640,62 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

65 Α 18/5/1969 1.984,38 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

66 Γ 19/3/1969 2.755,96 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

67 Γ 19/11/1969 1.908,13 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

68 Γ 7/7/1966 1.989,20 1

69 Α 7/12/1967 2.277,98 2

70 Γ 18/7/1971 2.432,94 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

71 Α 14/11/1968 2.502,82 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

72 Γ 19/4/1980 1.585,91 0

73 Α 17/11/1975 2.165,94 0

74 Γ 22/7/1979 1.588,92 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

75 Γ 26/5/1979 1.590,62 0

76 Α 9/3/1950 1.898,45 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

77 Γ 2/7/1974 1.693,62 0

78 Γ 28/7/1978 1.582,76 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

79 Α 31/1/1962 2.232,55 ΕΓΓΑΜΟΣ 1
80 Α 29/3/1978 0
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1.175,84

81 Γ 26/3/1953 2.105,37 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

82 Α 23/9/1969 1.630,69 0

83 Α 31/12/1981 1.384,35 0

84 Γ 11/11/1968 2.040,94 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

85 Γ 8/5/1970 1.897,25 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

86 Γ 26/3/1973 1.405,83 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

87 Γ 7/10/1975 2.175,22 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

88 Γ 2/3/1971 1.803,82 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

89 Γ 26/5/1972 2.094,44 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

90 Α 27/11/1945 1.179,29 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

91 Γ 8/11/1982 1.495,82 0

92 Γ 28/8/1971 2.194,76 0

93 Γ 25/11/1976 1.828,44 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

94 Γ 31/10/1975 1.614,38 0

95 Α 22/7/1976 2.098,44 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

96 Γ 28/12/1975 1.435,22 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

97 Γ 16/2/1968 1.984,38 0

98 Γ 18/10/1978 1.569,11 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

99 Γ 10/10/1967 2.108,42 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

100 Γ 29/8/1974 1.809,06 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

101 Γ 11/3/1976 1.565,82 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

102 Γ 24/5/1977 1.363,46 0

103 Γ 14/8/1979 1.620,62 0

104 Γ 12/2/1967 2.723,79 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

105 Γ 20/8/1977 1.330,21 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

106 Γ 2/10/1976 1.728,48 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

107 Γ 6/3/1973 2.132,92 ΕΓΓΑΜΟΣ 1
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108 Γ 3/12/1976 2.233,27 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

109 Γ 8/8/1977 1.803,95 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

110 Α 30/3/1970 2.817,97 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

111 Γ 28/3/1973 2.198,42 ΕΓΓΑΜΟΣ 4

112 Γ 23/10/1978 1.545,82 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

113 Γ 20/1/1976 1.859,16 0

114 Α 14/4/1959 3.634,26 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

115 Γ 30/1/1975 1.867,25 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

116 Α 16/7/1970 1.788,47 0

117 Γ 14/10/1972 1.996,85 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

118 Γ 21/10/1963 1.849,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

119 Α 7/7/1973 1.983,27 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

120 Γ 8/4/1964 1.383,57 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

121 Γ 12/10/1977 1.522,91 0

122 Γ 2/7/1972 2.076,45 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

123 Γ 10/9/1963 1.941,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

124 Γ 2/1/1973 1.966,02 0

125 Γ 22/10/1975 1.744,32 0

126 Γ 7/6/1969 1.848,44 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

127 Γ 8/12/1973 2.085,59 0

128 Γ 6/1/1974 2.096,25 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

129 Γ 7/12/1969 1.109,18 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

130 Γ 23/3/1974 1.314,10 0

131 Γ 5/5/1979 1.314,10 0

132 Γ 17/12/1972 2.027,80 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

133 Γ 30/8/1976 1.629,23 0

134 Α 30/7/1974 2.360,28 2
135 Γ 19/2/1971 0
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1.949,84

136 Γ 11/4/1969 2.395,51 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

137 Γ 8/1/1977 1.204,22 0

138 Γ 30/8/1978 1.968,74 0

139 Γ 23/1/1979 1.632,64 0

140 Γ 15/3/1978 1.750,38 0

141 Γ 30/10/1973 2.022,30 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

142 Α 22/3/1976 1.495,21 0

143 Γ 28/9/1970 1.479,35 ΕΓΓΑΜΟΣ 3

144 Γ 19/4/1972 1.909,70 0

145 Γ 21/5/1976 1.490,87 0

146 Γ 23/8/1980 1.328,36 0

147 Α 25/11/1965 2.451,10 0

148 Γ 24/4/1970 1.638,61 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

149 Γ 30/8/1967 1.652,64 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

150 Α 5/2/1979 1.184,17 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

151 Γ 6/7/1975 1.714,84 0

152 Γ 1/1/1970 2.430,01 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

153 Γ 20/11/1978 1.656,15 0

154 Γ 5/6/1969 2.831,38

155 Γ 24/6/1963 1.545,36 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

156 Γ 25/3/1956 1.439,68 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

157 Γ 22/4/1980 1.328,36 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

158 Α 10/10/1954 2.228,35 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

159 Γ 7/6/1974 2.148,93 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

160 Γ 26/1/1968 1.860,02 0

161 Γ 9/11/1970 1.682,33 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

162 Γ 1/1/1972 1.883,33 0
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163 Α 28/8/1975 1.672,09 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

164 Γ 3/10/1971 1.475,04 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

165 Α 13/1/1958 2.212,62 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

166 Α 4/11/1965 2.795,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

167 Γ 27/6/1967 2.425,09 0

168 Γ 17/6/1967 1.824,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

169 Γ 1/10/1983 1.447,43 0

170 Γ 19/8/1976 1.472,67 0

171 Γ 30/10/1971 2.690,17 0

172 Γ 18/9/1977 1.720,94 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

173 Α 13/11/1960 2.443,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

174 Γ 10/5/1984 1.495,82 0

175 Α 9/5/1960 2.156,89 0

176 Α 2/7/1969 1.907,20 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

177 Γ 3/8/1962 2.969,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

178 Γ 21/2/1980 1.401,66 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

179 Γ 17/4/1965 2.925,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

180 Γ 26/6/1976 1.595,27 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

181 Α 11/2/1975 1.818,12 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

182 Γ 6/10/1981 1.490,87 0

183 Γ 24/7/1968 3.683,51 0

184 Α 12/12/1967 2.716,33 2

185 Γ 5/10/1971 2.349,34 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

186 Α 18/5/1972 1.836,72 0

187 Γ 28/1/1964 1.520,54 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

188 Γ 26/1/1971 2.307,28 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

189 Α 7/7/1971 1.373,69 ΕΓΓΑΜΟΣ 0
190 Γ 21/2/1971 ΕΓΓΑΜΟΣ 2
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2.532,87

191 Γ 1/4/1959 2.460,17 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

192 Γ 11/6/1965 1.802,01 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

193 Γ 30/5/1973 1.891,42 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

194 Γ 6/1/1970 1.786,35 0

195 Γ 29/10/1961 1.721,05 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

196 Α 17/7/1972 1.467,66 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

197 Γ 10/4/1969 2.453,54 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

198 Γ 17/8/1974 2.168,20 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

199 Γ 15/7/1966 2.168,27 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

200 Γ 22/8/1981 1.610,75 0

201 Γ 4/12/1967 2.707,16 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

202 Γ 5/7/1961 2.462,68 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

203 Γ 15/11/1964 2.408,15 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

204 Γ 21/5/1967 1.601,70 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

205 Α 1/1/1969 1.687,08 ΕΓΓΑΜΟΣ 4

206 Γ 26/1/1971 1.756,10 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

207 Γ 14/1/1976 1.583,48 0

208 Γ 19/5/1969 1.881,20 0

209 Γ 25/10/1981 1.429,17 0

210 Γ 5/6/1980 1.508,58 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

211 Α 28/2/1962 2.423,64 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

212 Γ 22/4/1968 1.593,83 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

213 Γ 3/1/1968 2.022,06 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

214 Γ 19/10/1976 2.064,78 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

215 Γ 13/2/1985 1.495,82 0

216 Γ 20/5/1963 1.826,12 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

217 Γ 2/2/1965 2.423,19 ΕΓΓΑΜΟΣ 2
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218 Γ 27/9/1978 1.620,16 0

219 Γ 3/2/1978 1.891,42 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

220 Γ 12/4/1980 1.632,64 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

221 Γ 28/1/1975 1.948,44 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

222 Γ 19/8/1976 1.664,32 0

223 Γ 16/8/1977 1.808,44 0

224 Γ 3/9/1978 1.590,62 0

225 Γ 24/3/1972 2.697,97 0

226 Γ 22/9/1966 2.004,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

227 Α 18/7/1969 1.358,36 0

228 Γ 30/7/1978 1.722,88 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

229 Γ 8/1/1978 1.800,94 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

230 Γ 13/10/1976 1.681,55 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

231 Α 19/5/1950 1.776,55 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

232 Α 19/7/1975 1.717,98 0

233 Γ 17/9/1980 1.651,39 0

234 Α 11/10/1965 2.969,00 2

235 Α 5/10/1959 2.566,39 ΕΓΓΑΜΟΣ 3

236 Γ 18/6/1977 1.967,94 0

237 Γ 17/7/1982 1.560,62 0

238 Γ 23/4/1964 1.813,98 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

239 Γ 11/2/1970 1.754,00 0

240 Γ 19/7/1973 2.372,30 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

241 Γ 28/6/1970 2.262,07 0

242 Γ 27/7/1964 2.443,69 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

243 Γ 22/6/1974 1.545,82 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

244 Α 16/11/1976 1.545,13 ΕΓΓΑΜΟΣ 2
245 Γ 25/11/1968 ΕΓΓΑΜΟΣ 2
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2.430,01

246 Α 6/8/1955 2.725,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

247 Γ 21/8/1978 1.594,23 0

248 Γ 28/3/1976 1.711,02 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

249 Α 9/12/1972 1.613,84 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

250 Γ 8/12/1970 1.453,83 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

251 Γ 23/11/1978 1.453,57 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

252 Γ 12/7/1965 2.473,79 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

253 Γ 28/8/1973 1.951,20 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

254 Γ 24/12/1965 1.470,11 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

255 Α 7/6/1971 1.721,02 0

256 Γ 1/4/1963 1.467,65 0

257 Γ 15/7/1977 2.108,20 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

258 Α 18/1/1973 1.952,59 0

259 Γ 3/9/1977 1.647,47 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

260 Γ 7/4/1977 1.644,72 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

261 Γ 14/3/1966 1.986,79 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

262 Α 27/3/1973 1.693,69 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

263 Γ 1/1/1959 2.454,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

264 Α 13/3/1972 1.695,23 0

265 Γ 16/9/1972 1.765,23 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

266 Γ 22/8/1973 1.719,76 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

267 Α 26/4/1977 1.595,74 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

268 Α 18/4/1961 2.945,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

269 Γ 11/1/1979 1.838,12 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

270 Γ 8/4/1976 1.403,69 0

271 Γ 2/4/1973 1.828,44 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

272 Α 7/4/1965 2.755,96 2
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273 Α 11/7/1962 2.775,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

274 Γ 2/12/1979 1.717,66 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

275 Α 30/5/1955 2.040,40 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

276 Α 2/11/1972 1.773,60 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

277 Γ 11/8/1970 1.726,48 0

278 Α 13/12/1965 2.412,55 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

279 Α 31/3/1954 2.783,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

280 Α 12/3/1969 2.312,81 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

281 Α 25/6/1968 2.174,20 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

282 Γ 3/4/1963 1.369,98 0

283 Γ 5/8/1978 1.786,63 0

284 Γ 14/5/1980 1.475,59 0

285 Γ 14/2/1971 2.220,53 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

286 Α 20/4/1974 1.971,42 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

287 Α 15/3/1967 1.963,94 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

288 Γ 9/2/1973 2.017,06 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

289 Γ 12/6/1982 1.495,82 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

290 Α 1/5/1978 1.641,25 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

291 Α 21/9/1964 1.513,48 ΕΓΓΑΜΟΣ 3

292 Γ 11/10/1965 2.795,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

293 Γ 1/1/1964 2.500,70 0

294 Γ 24/7/1978 1.525,82 0

295 Γ 26/4/1983 1.447,43 0

296 Α 1/8/1972 1.660,69 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

297 Α 16/10/1978 1.234,22 0

298 Α 11/3/1960 5.856,08 1

299 Α 3/3/1965 2.424,22 ΕΓΓΑΜΟΣ 3
300 Α 15/4/1974 1
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1.841,11

301 Γ 5/6/1977 1.408,96 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

302 Γ 21/11/1965 1.826,88 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

303 Γ 24/5/1979 1.545,74 0

304 Γ 24/4/1981 1.545,82 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

305 Γ 23/1/1980 1.567,28 0

306 Α 27/10/1967 1.358,36 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

307 Γ 21/8/1976 1.670,59 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

308 Α 1/3/1962 2.795,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

309 Α 14/9/1979 1.595,68 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

310 Γ 3/2/1975 1.682,33 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

311 Α 3/7/1953 1.966,12 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

312 Α 19/10/1972 1.398,36 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

313 Γ 16/11/1982 1.615,74 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

314 Α 6/11/1956 2.447,21 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

315 Γ 22/7/1981 1.231,94 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

316 Α 4/3/1964 1.498,46 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

317 Α 13/9/1967 2.207,92 2

318 Γ 6/10/1975 1.726,16 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

319 Α 7/6/1976 1.341,29 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

320 Α 30/9/1968 1.943,55 ΕΓΓΑΜΟΣ 3

321 Α 14/5/1967 1.388,36 0

322 Γ 27/7/1972 2.385,20 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

323 Α 5/7/1976 1.234,22 0

324 Γ 26/5/1969 1.720,94 0

325 Γ 25/7/1977 1.542,69 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

326 Γ 25/10/1975 1.476,80 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

327 Γ 28/3/1978 1.901,20 ΕΓΓΑΜΟΣ 1
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328 Γ 29/5/1968 2.733,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

329 Α 5/7/1965 2.969,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

330 Γ 8/6/1979 1.612,09 0

331 Α 26/3/1980 1.620,62 0

332 Α 15/11/1969 1.274,22 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

333 Α 21/5/1976 1.838,12 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

334 Α 4/6/1966 2.247,84 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

335 Γ 19/2/1975 1.970,94 0

336 Α 22/2/1974 1.941,42 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

337 Γ 13/8/1973 1.827,76 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

338 Γ 21/1/1976 1.592,79 0

339 Γ 7/1/1970 1.517,65 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

340 Γ 22/4/1979 1.453,41 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

341 Α 17/1/1965 2.542,98 1

342 Γ 1/1/1964 1.928,71 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

343 Α 1/10/1975 1.921,20 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

344 Γ 13/8/1976 1.750,94 0

345 Γ 6/5/1966 2.044,98 0

346 Α 7/9/1965 2.216,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

347 Γ 12/7/1979 1.492,16 0

348 Α 1/11/1960 2.064,50 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

349 Α 19/5/1973 1.926,96 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

350 Α 28/6/1962 2.939,73 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

351 Γ 22/9/1974 1.523,09 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

352 Γ 24/2/1970 2.378,71 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

353 Α 5/5/1979 1.495,82 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

354 Γ 28/3/1977 1.581,47 0
355 Α 21/9/1977 ΕΓΓΑΜΟΣ 0
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1.700,59

356 Γ 3/10/1977 1.447,43 0

357 Γ 27/6/1975 2.251,20 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

358 Α 26/2/1955 2.493,74 1

359 Γ 16/7/1976 1.868,12 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

360 Γ 24/9/1973 1.856,89 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

361 Α 15/11/1950 2.404,36 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

362 Α 2/4/1980 1.462,06 0

363 Α 8/6/1970 2.311,86 0

364 Α 5/10/1965 1.471,10 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

365 Γ 24/11/1962 2.583,94 1

366 Γ 12/11/1961 2.795,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

367 Α 26/9/1956 1.948,69 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

368 Γ 23/6/1971 1.533,65 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

369 Γ 25/12/1981 1.625,74 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

370 Γ 6/10/1976 1.720,94 0

371 Α 31/8/1976 1.446,06 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

372 Γ 10/5/1965 2.925,00 0

373 Α 19/2/1965 1.235,63 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

374 Α 17/2/1973 1.812,80 0

375 Α 7/11/1965 1.661,98 1

376 Γ 23/10/1964 2.111,96 0

377 Γ 10/2/1971 1.763,27 0

378 Γ 11/11/1970 2.430,01 0

379 Γ 4/7/1968 2.186,02 0

380 Γ 17/10/1965 2.194,38 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

381 Γ 29/5/1969 2.384,58 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

382 Γ 19/7/1977 1.783,21 ΕΓΓΑΜΟΣ 2



56

383 Γ 12/11/1962 1.788,47 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

384 Γ 14/2/1955 2.082,39 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

385 Γ 18/12/1978 1.612,09 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

386 Γ 3/12/1966 1.906,90 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

387 Γ 14/2/1981 1.457,03 0

388 Γ 25/2/1966 1.573,26 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

389 Α 1/1/1972 1.641,45 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

390 Γ 10/12/1954 4.175,42 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

391 Γ 13/3/1973 1.932,45 0

392 Γ 24/12/1967 1.898,79 0

393 Α 26/4/1966 2.182,94 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

394 Α 28/10/1969 1.786,12 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

395 Α 31/8/1969 1.765,16 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

396 Γ 14/1/1977 2.050,85 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

397 Γ 16/2/1970 2.237,98 0

398 Γ 18/3/1976 2.023,60 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

399 Α 7/10/1973 1.304,43 2

400 Γ 1/10/1978 1.442,60 0

401 Γ 7/10/1982 1.429,17 ΕΓΓΑΜΟΣ 0

402 Γ 11/3/1967 1.828,44 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

403 Γ 29/4/1973 2.300,43 0

404 Γ 11/4/1982 1.417,66 0

405 Γ 9/9/1966 2.372,37 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

406 Γ 5/8/1972 1.946,90 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

407 Α 30/9/1972 1.594,73 0

408 Γ 1/5/1979 1.536,32 0

409 Γ 1/7/1971 2.003,04 0
410 Γ 11/4/1976 0
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1.975,12

411 Γ 7/10/1966 2.571,80 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

412 Γ 31/3/1976 1.841,57 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

413 Γ 15/7/1963 2.036,88 0

414 Γ 28/6/1971 1.970,94 0

415 Α 14/7/1972 1.610,07 ΕΓΓΑΜΟΣ 1

416 Γ 7/10/1978 1.712,09 0

417 Γ 21/5/1977 1.571,93 0

418 Α 5/2/1962 1.941,00 ΕΓΓΑΜΟΣ 2

796.480,17
Α ΑΝΔΡΑΣ
Γ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :1. Στην περίπτωση που και οι σύζυγοι  εργάζονται στο φορέα, έχουν υπολογισθεί
τα παιδιά στον έναν από τους δύο εργαζόμενους συζύγους (άνδρα) στο ΚΕΘΕΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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(Στο Παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυήσεων που πρέπει να συμπληρωθούν από τον
προσφέροντα.)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
1.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………………………………….

Ημερομηνία έκδοσης …………………………

Προς το ……..  (πλήρη στοιχεία ΚΕΘΕΑ)

Εγγύηση μας υπ΄αριθμ ………………………. για ποσό  ΕΥΡΩ …………………
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των (ΕΥΡΩ) …………………. για
την Εταιρία ………………………………………………………….. οδός ………………………………………….. αριθμός
………. ή σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρία 1)  ……………………………..  και 2)
……………………………………….  ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης,  για τη συμμετοχή της στο
διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του,  για την παροχή των
υπηρεσιών…………………… σύμφωνα  με την υπ’ αρίθμ ………………... διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό  απορρέουσες
υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεως της και μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  στην περίπτωση κατακύρωσης
του διαγωνισμού σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας
μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………….

Ημερομηνία έκδοσης  ……………………………

Προς το   ΚΕΘΕΑ (πλήρη στοιχεία)

Εγγύηση μας υπ΄αριθμ ……………… για ΕΥΡΩ ……………………………

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία ή η Ένωση  ………………………………. οδός  …………………….. αριθμ.
……………. σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σύμβαση, που θα καλύπτει την παροχή των
υπηρεσιών …………………………., συνολικής αξίας …………………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη
σύμβαση αυτή η εταιρία ή η Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου
προς το 10% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών δηλαδή για …………………………………… ΕΥΡΩ.
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της
εταιρίας ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιριών 1) ……………………………… και 2) ……………………………
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης, και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις
(3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα
του βάσιμου ή μη της απαίτησης σας, με απλή δήλωση σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα
ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) είναι αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λειτουργεί από το 1983, με την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης
ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας (ειδική νομοθετική ρύθμιση με Ν.1729/1987). Βασική του αποστολή
είναι η θεραπεία, επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων, η
υποστήριξη των οικογενειών τους και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας.

Οι δραστηριότητές του αφορούν, επίσης, τους τομείς πρωτογενούς πρόληψης, εκπαίδευσης
επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε θέματα τοξικοεξάρτησης και έρευνας. Είναι σύμβουλος οργανισμός του
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC) σε θέματα ναρκωτικών και ένας από τους
βασικούς φορείς εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από
Ουσίες.

Στο ΚΕΘΕΑ λειτουργούν περί τις 80 μονάδες, από τις οποίες 70 έχουν κλινική – θεραπευτική
δραστηριότητα και 30 τμήματα. Οι ανωτέρω μονάδες / τμήματα είναι οργανωμένες σε διοικητικές
ενότητες που ονομάζονται Θεραπευτικά Προγράμματα.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ βρίσκονται:

ΑΤΤΙΚΗ
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Αθήνα & Ραφήνα)
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΔΙΑΒΑΣΗ (Αθήνα)
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΠΛΕΥΣΗ (Αθήνα)
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΣΤΡΟΦΗ (Αθήνα)
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΝΟΣΤΟΣ (Πειραιάς & Σαλαμίνα)
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (Αθήνα)
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΕΞΕΛΙΞΙΣ (Αθήνα)
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΕΞΑΝΤΑΣ (Πειραιάς)
Μεταβατικό Πρόγραμμα Ειδικών Ομάδων MOSAIC (Αθήνα)
Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ ΑΛΦΑ (Αθήνα)
Τομέας Πρόληψης (Αθήνα)
Κεντρικές Υπηρεσίες (Αθήνα)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΕΞΟΔΟΣ (Λάρισα)
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΠΙΛΟΤΟΣ (Βόλος)
Συμβουλευτικός Σταθμός Τρικάλων

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΙΘΑΚΗ (Θεσσαλονίκη)
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΝΑΔΥΣΗ (Θεσσαλονίκη)
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΙΒΩΤΟΣ (Καβάλα)
Μονάδα Συμβουλευτικής Κρατουμένων (Θεσσαλονίκη)
Συμβουλευτικός Σταθμός Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
Συμβουλευτικός Σταθμός Γιαννιτσών
Συμβουλευτικός Σταθμός Κιλκίς
Συμβουλευτικός Σταθμός Κομοτηνής

ΚΡΗΤΗ
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Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ (Ηράκλειο)
Συμβουλευτικός Σταθμός Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)
Συμβουλευτικός Σταθμός Χανίων

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Πρόγραμμα ΟΞΥΓΟΝΟ (Πάτρα)
Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΥΤΤΑΡΟ (Καλαμάτα)

ΗΠΕΙΡΟΣ
Μονάδα Συμβουλευτικής Ιωαννίνων

Ν.ΛΕΣΒΟΥ
Μυτιλήνη, νέες υπηρεσίες υπό διαμόρφωση

Ένα ολοκληρωμένο Θ.Π. περιλαμβάνει: Κέντρο Ενημέρωσης (μονάδα αξιολόγησης και προετοιμασίας
για θεραπεία), Θεραπευτική Κοινότητα (εντατική υποστήριξη για την ψυχική απεξάρτηση και την
ανάπτυξη επιμέρους δεξιοτήτων), την Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης (υποστήριξη για την
κοινωνική ένταξη και την επαγγελματική ενσωμάτωση), Πρόγραμμα Οικογένειας (υπηρεσίες
υποστήριξης των οικείων του εξυπηρετούμενου), Τμήμα Έρευνας (με βασική αποστολή τη συλλογή και
αποθήκευση των δεδομένων του δικτύου και παρεμπιπτόντως την επιμέρους επεξεργασία), Τμήμα
Εκπαίδευσης (με στόχο την αξιολόγηση και την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους
εξυπηρετούμενους) και Τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών.

Οι εξυπηρετούμενοι από το ΚΕΘΕΑ σε διάφορες  φάσεις της θεραπευτικής διαδικασίας ανέρχονται
συνολικά σε περισσότερους από 4.500 το χρόνο και σ΄ αυτούς χρειάζεται να προστεθούν και οι γονείς
που είναι άλλοι 3.000 περίπου. Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ περιλαμβάνει 500 περίπου εργαζόμενους
πλήρους απασχόλησης.

Οι πόροι του ΚΕΘΕΑ προέρχονται από την ετήσια χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριότητες αυτοχρηματοδότησης
(παραγωγικές μονάδες κατάρτισης, δωρεές κ.α.). Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνει
τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ και ελέγχει κατασταλτικά τη διαχείριση των οικονομικών του.

Ετήσια έκθεση ελέγχου των οικονομικών του ΚΕΘΕΑ συντάσσεται από ορκωτούς λογιστές και
υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Αναλυτική παρουσίαση του οργανισμού στην ιστοσελίδα: www.kethea.gr .

www.kethea.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Φ.Κ.Ε. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΚΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή
ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ , ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = = = =
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΤΟ 2ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Φ.Κ.Ε. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΚΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή
ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ , ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = = = =
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΜΕΙΚΤΑ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (1ο + 2ο έτος)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Φ.Κ.Ε. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΙΚΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή
ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ , ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = = = =

Προσφερόμενη τιμή
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ , ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ

1ο ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ

ΜΗΝΑ
Φ.Κ.Ε. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΙΚΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ)

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ (ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ)

ΓΙΑ ΔΥΟ Η’ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ)

2ο ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ

ΜΗΝΑ
Φ.Κ.Ε. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΙΚΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ)

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ (ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ)

ΓΙΑ ΔΥΟ Η’ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (ΕΜΜΕΣΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Ανήκει στη διακήρυξη 1/12)

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Στην Αθήνα, σήµερα …………..2012, ηµέρα ………….. μεταξύ των συμβαλλομένων:

Αφενός του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)», που εδρεύει στη Σίνδο  Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του
υπηρεσίες στην Αθήνα (οδός Σορβόλου αριθ. 24, Μετς), µε ΑΦΜ: 090047671 (∆ΟΥ Ιωνίας
Θεσ/νίκης), όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθυντή του
κ. Χαράλαµπο Πουλόπουλο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ΚΕΘΕΑ» και

Αφετέρου της ……………. Εταιρείας ………… µε την επωνυμία «…………..», με ΑΦΜ ………. ΔΟΥ (…….)
[ ή ενδεχομένως της ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιριών α)……… , β)……….. κλπ], που εδρεύει στη
………………… (………………………) όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από
τον …………………………., κ…………………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α. Την ………………….. διενεργήθηκε Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ, µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής
& Υγείας στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών, σύμφωνα  µε την υπ’ αριθ. 1/12 διακήρυξη του ΚΕΘΕΑ, που επισυνάπτεται στην
παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος αυτής.
Το αποτέλεσµα του ανωτέρω Διαγωνισµού κατακυρώθηκε στην ΑΝΑΔΟΧΟ µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕΘΕΑ, η οποία λήφθηκε κατά την …………… συνεδρίασή του, κατόπιν
σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
∆ιαγωνισµού, που περιέχεται στην από ………….. Έκθεση της άνω Επιτροπής .

Β. Μετά τα παραπάνω, το ΚΕΘΕΑ, όπως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και η ΑΝΑΔΟΧΟΣ,
όπως αντιστοίχως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την
παρούσα και να παρέχει υπηρεσίες Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους εργαζόμενους του
ΚΕΘΕΑ και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σύµφωνα µε τους
κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συµφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Αντικείμενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους
εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών,
σύμφωνα  µε την υπ’ αριθ. ………….. Διακήρυξη του ΚΕΘΕΑ.

1.2. Οι ασφαλιστικές καλύψεις  αφορούν:
α. ασφάλιση  Ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια
β. ασφάλιση  Θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα
γ. ασφάλιση  Πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια
δ. ασφάλιση  Ευρείας νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα ή ασθένεια
ε. ασφάλιση  Επιδόματος μητρότητας
στ. ασφάλιση  Νοσοκομειακού επιδόματος από ατύχημα ή ασθένεια
ζ. ασφάλιση  Χειρουργικού επιδόματος από ατύχημα ή ασθένεια
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Ο άμεσα ασφαλισμένος ή το προστατευόμενο μέλος καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο,
ανεξαρτήτου ηλικίας για όσο χρονικό  διάστημα διαρκεί η εργασιακή σχέση του εργαζομένου
με το ΚΕΘΕΑ και σύμφωνα με τους όρους της ελληνικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Ως τόπος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες και τα Θεραπευτικά
Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ.
2.2. Η ασφαλιστική κάλυψη έχει ισχύ για δύο (2) έτη, αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 00:01
και λήγει την  31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 24:00.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της ανωτέρω διακήρυξης η  ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την καλή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε σήμερα με την υπογραφή της παρούσας την υπ΄αρίθμ.
_____________________ εγγυητική επιστολή της
_____________________________________________, ποσού ευρώ #.............................#, το οποίο
αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής  συμβατικής αξίας, μη
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων, με χρόνο ισχύος έως
_______________________________
3.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στην ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία των συνολικών μεικτών ασφαλίστρων για την
παροχή των υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα
προστατευόμενα μέλη αυτών για χρονικό διάστημα δύο ετών, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά
της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ
#............................# συμπεριλαμβανομένων όλων των νοµίµων επιβαρύνσεων.
4.2. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι το ανωτέρω τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθόλη τη
διάρκεια της παρούσας, και δεν υπόκειται σε αύξηση, αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε
λόγο και αιτία ούτε και με την επίκληση της απρόοπτης μεταβολής συνθηκών (άρθρο 388 Α.K)
4.3. Η πληρωμή των ασφαλίστρων  θα γίνεται σε ΕΥΡΩ με την έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα της
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
4.4. Η πληρωμή των ασφαλίστρων για κάθε ασφαλιστικό έτος θα γίνεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες
δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός δεκαπενθημέρου μετά την έκδοση και παραλαβή του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
4.5. Eντός των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερών κάθε τριμήνου, θα προκαταβάλλονται οι εισφορές του
τρέχοντος τριμήνου.
4.6. Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΑΝΑΔΟΧΟΥ,
δηλαδή μισθοί, επιδόματα, έξοδα και γενικά κάθε δαπάνη έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη βαρύνουν
τον προσφέροντα.
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Άρθρο 5
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

5.1. Οι αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους, σε εφαρμογή των όρων ασφάλισης του συμβολαίου, θα
κατατίθενται από τον ανάδοχο, απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, και μόνο στις
περιπτώσεις που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις ασφαλιστικές εταιρείες, με επιταγή στο
όνομα του δικαιούχου. Η εκκαθάριση των αποζημιώσεων θα γίνεται τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο.
Αναλυτικές καταστάσεις ανά ασφαλιζόμενο και συγκεντρωτικές καταστάσεις ασφαλιζομένων (άμεσα και
προστατευόμενα μέλη) θα εκδίδονται ανά τρίμηνο και θα αποστέλλονται στο ΚΕΘΕΑ.
5.2. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε κατάθεση  όλων των πρωτότυπων παραστατικών- αποδείξεων τους
στον Ανάδοχο, εντός διαστήματος (30) τριάντα εργασίμων ημερών, από την έκδοσή τους.
5.3. Η αποζημίωση στους ασφαλισμένους θα αποδίδεται, εφόσον η δαπάνη έχει πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, ήτοι εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ 1/11/2012 και
31/10/2014, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Στην
περίπτωση αυτή παρατείνεται ο χρόνος κατάθεσης των πρωτότυπων   παραστατικών-
αποδείξεων από τους δικαιούχους.
5.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει ενημέρωση στους ασφαλιζόμενους σχετικά με την
ημερομηνία  κατάθεσης της  αποζημίωσης και  την ανάλυση του ποσού των αποζημιώσεων μετά από κάθε
συναλλαγή.
5.5. Η αποζημίωση στους δικαιούχους  θα αποδίδεται, εφόσον η δαπάνη έχει πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία κατάθεσης των αποδείξεων
πληρωμής στον κύριο ασφαλιστικό φορέα ή ασφαλιστικό οργανισμό ή άλλη ασφαλιστική εταιρεία.
5.6. Το επίδομα μητρότητας θα καταβάλλεται χωρίς περίοδο αναμονής σε όλες τις ασφαλισμένες μητέρες,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα ενταχθούν στην ασφάλιση κατά την ημερομηνία ενάρξεως της
ισχύος του προγράμματος.
5.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος κάθε ημερολογιακού
έτους αναφορικά με τα υποβληθέντα αλλά και μη καταβληθέντα ποσά αποζημιώσεων.
5.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία (πχ. ασφάλιστρα, αποζημιώσεις
κατ’ άτομο ή στο σύνολο κλπ.) του ασφαλιστικού προγράμματος όποτε αυτά του ζητηθούν.
5.9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικό έντυπο για τους ασφαλισμένους στο
οποίο θα περιγράφονται οι βασικοί όροι και παροχές του προγράμματος, τα δικαιολογητικά για την
καταβολή των αποζημιώσεων και ο τρόπος καταβολής των παροχών σε περίπτωση παράλληλης κάλυψης
απ’ το φορέα κύριας ασφάλισης ή άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5.10. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αποδεικνύονται με πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια εκτός εάν
έχουν υποβληθεί στο κύριο  ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστικό φορέα ή άλλη ασφαλιστική εταιρεία,
όποτε αποδεικνύονται με βεβαίωση των  οργανισμών  αυτών ή των Νοσοκομείων, συμβεβλημένων με τον
κύριο  ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστικό φορέα ή άλλη ασφαλιστική εταιρεία, τα οποία εκδίδουν
βεβαίωση για το ποσό που έλαβαν από τον  κύριο  ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστικό φορέα ή άλλη
ασφαλιστική εταιρεία.
Στη περίπτωση αυτή πραγματοποιηθείσες δαπάνες θεωρούνται αυτές που προκύπτουν αν από τις
υποβληθείσες δαπάνες αφαιρεθούν εκείνες που ήδη έχουν  καταβληθεί.
Η έκδοση των αποδείξεων  ασφαλίστρων  θα πραγματοποιείται  συγκεντρωτικά σε εξαμηνιαία βάση. Οι
σχετικές αποδείξεις ασφαλίστρων θα συνοδεύονται από ανάλυση του υπολογισμού ασφαλίστρων της
περιόδου ασφάλισης και την λίστα των ασφαλισμένων του προγράμματος.
Οποιαδήποτε τυχόν φορολογική επιβάρυνση πέραν των προβλεπομένων από την ελληνική νομοθεσία δεν
θα επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο το ΚΕΘΕΑ, τους ασφαλισμένους ή τους δικαιούχους του
ασφαλιστικού προγράμματος.
Κατά την καταβολή της παροχής από τον Ανάδοχο σε δικαιούχο του προγράμματος δεν θα χρεώνονται
οποιαδήποτε έξοδα καταβολής της παροχής πλην των νομίμων φορολογικών επιβαρύνσεων.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

6.1. Σε περίπτωση που η ΑΝΑΔΟΧΟΣ επικαλεσθεί αδυναμία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
λόγω ανωτέρας  βίας,  υποχρεούται  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από τότε  που  έλαβε χώρα  το
γεγονός που συνιστά  ανωτέρα  βία,  να αναφέρει εγγράφως αυτό και να προσκομίσει στο ΚΕΘΕΑ τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία
στερείται του δικαιώματός της να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για την μη εκπλήρωση
των συμβατικών της υποχρεώσεων.
6.2. Το ΚΕΘΕΑ υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από την ΑΝΑΔΟΧΟ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης
αυτής της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ

7.1. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις :
α. Εάν ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του ΚΕΘΕΑ.
β. Εάν ο Ανάδοχος εκχωρήσει τη Σύμβαση χωρίς την άδεια του ΚΕΘΕΑ.
γ. Εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.

7.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους του
ΚΕΘΕΑ έγγραφης καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, το ΚΕΘΕΑ δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής του
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτό)
προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με
την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν το ΚΕΘΕΑ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο
ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
7.3. Με την μετά από καταγγελία του ΚΕΘΕΑ λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από
αίτηση του ΚΕΘΕΑ:
α. Να απόσχει από τη διενέργεια παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη

Σύμβαση.
β. Να παραδώσει κάθε έγγραφο που του ζητηθεί και σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών ασφάλισης.
7.4. Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους του  ΚΕΘΕΑ ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο λύσης της
σύμβασης το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να  αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα
με  την Σύμβαση προς την ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. Ρητά
συμφωνείται ότι σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους του ΚΕΘΕΑ της Σύμβασης, εκτός των
αναφερομένων, καταπίπτει η δοθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του ΚΕΘΕΑ
7.5. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που
υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της συνολικής συμβατικής αξίας (συνολικά μεικτά ασφάλιστρα) που
δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
7.6. Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα πριν την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης να καταγγείλει μονομερώς
τη σύμβαση, αζημίως.
7.7. Επίσης, το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι΄αυτό τη σύμβαση πριν τη
λήξη της για οποιοδήποτε λόγο, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ προ ενός (1) μηνός,
καταβάλλοντας μόνο την αμοιβή που αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι το χρόνο επέλευσης
των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Οι ως άνω υπηρεσίες Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας παρέχονται στους εργαζόμενους του
ΚΕΘΕΑ και τα προστατευόμενα μέλη αυτών.
8.2. Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι και τα τέκνα των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ.
8.3. Αναλυτική κατάσταση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, των προστατευόμενων μελών τους
και των μηνιαίων αποδοχών τους περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
8.4. Η φύση των ζητούμενων υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης δεν επιτρέπει ακριβή προσδιορισμό του
αριθμού τόσο των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ όσο και των προστατευόμενων μελών τους, διότι αυτά είναι
μεταβαλλόμενα. Τα διατιθέμενα στοιχεία των εργαζομένων και των μηνιαίων αποδοχών τους, του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, είναι ενδεικτικά, όπως ισχύουν την ……… και μη δεσμευτικά για την ασφαλιστική
σύμβαση.
8.5. Η  ασφάλιση  των νέων εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ και των νέων προστατευόμενων μελών ή όσων εκ
παραδρομής δεν έχουν ασφαλιστεί κατά την διάρκεια έναρξης της  ισχύος  της  σύμβασης,  θα  γίνεται  με
έγγραφη  γνωστοποίηση  του  ΚΕΘΕΑ προς την ΑΝΑΔΟΧΟ και θα ισχύει υποχρεωτικώς γι’ αυτήν από τη
λήψη της  γνωστοποίησης με  τους  ίδιους  όρους και  συμφωνίες, της σύμβασης. Κατά  την  διάρκεια
της σύμβασης  το ΚΕΘΕΑ  έχει  δικαίωμα  να  ζητά  ακύρωση  ασφάλισης εργαζομένων και
προστατευόμενων μελών των οποίων η σχέση με το ΚΕΘΕΑ παύει ή που αποφάσισε να μην ασφαλισθούν.
8.6. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να ζητήσει την παροχή συμπληρωματικών ή νέων υπηρεσιών, που δεν
περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, για τις οποίες θα υπογραφεί νέα
σύμβαση.
8.7. Οι εν λόγω μεταβολές θα γίνονται με την έκδοση Πρόσθετων Πράξεων.
8.8. Στη παρούσα επισυνάπτονται:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Διακήρυξη υπ’αρίθμ. ……… Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού & Ορθή Επανάληψη
αυτής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Αναλυτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως αυτό κατατέθηκε με την προσφορά του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Οικονομική Προσφορά ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Τα ανωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ

9.1. Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
9.2. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το ΚΕΘΕΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά, χωρίς προσφυγή στα Δικαστήρια,
κάθε διαφορά που τυχόν θα ανακύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή
και μετά τη λήξη της, εφόσον θα απορρέει απ’ αυτήν.
9.3. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα
ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια
των Αθηνών.
9.4. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. ……..
Διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις,
όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 2286/1995, Π.∆. 60/2007, Π.∆. 118/2007, άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995
κ.λ.π.). Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων του ΚΕΘΕΑ,
που απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας
νομοθεσίας.
9.5. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον
εγγράφως, μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΚΕΘΕΑ.

Σημειώνεται ότι το παρόν κείμενο περιέχει τις ελάχιστες διατάξεις και θα διέπεται από τις ισχύουσες
ρυθμίσεις που διέπουν το ΚΕΘΕΑ και τις ασφαλιστικές συμβάσεις.
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Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, τα οποία, αφού
διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται εκ
των οποίων το ΚΕΘΕΑ έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε η ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z΄

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους
πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ’, (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) κατά
περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις /
οδηγίες:

i. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που
θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
ii. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
iii. Στη στήλη «ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ» σημειώνεται ονομαστικά η αρμόδια για την έκδοση
του εν λόγω Δικαιολογητικού αρχή, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
iv. Στη στήλη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ/ΣΕΛΙΔΑ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο
Ανάδοχο ο αντίστοιχος αριθμός ή σελίδα του «Φακέλου Δικαιολογητικών» στο οποίο
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
και νομιμοποιητικά έγγραφα:
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Α. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟ
ΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ

ΑΡΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟ
ΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ

1
Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
για τα δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων
επιβαρύνσεων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο
19 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ της Διακήρυξης (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄
και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).

ΝΑΙ

2
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην
οποία:

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο
συμμετέχουν.

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς :

1. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για
κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1)
του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,
δηλαδή α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ’ αυτά
που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται
κατωτέρω, στην παρ.10.2.1, υπό στοιχ. Α.α’

2. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην
περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή σε διαδικασία υπαγωγής
στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα

3. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),

4. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
(προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ.
β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και

5. η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό
κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος
και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παρ. 1
περ. β΄ Π.Δ. 118/2007) και ότι σε περίπτωση που δεν
προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τον αποκλεισμό του από το ΚΕΘΕΑ, το οποίο
θα συνάψει σύμβαση με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο
με τις ίδιες προϋποθέσεις

ΝΑΙ
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3
Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό

με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ.
118/2007) και συγκεκριμένα πρακτικό αποφάσεως του
διοικητικού συμβουλίου ή κατά περίπτωση των αρμοδίων
οργάνων, με το οποίο να: i) εγκρίνεται η συμμετοχή του στο
διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ii)
αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα
σχετικό με τη συμμετοχή του  στο διαγωνισμό και τη σύναψη
της σύμβασης και iii) εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο
φυσικό πρόσωπο νόμιμη εξουσιοδότηση για την εκπροσώπησή
του και υπογραφή όλων αυτών που απαιτούνται για την υποβολή
της προσφοράς.

ΝΑΙ

4
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την
οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με την
Διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007,
για τον προσφέροντα, κατά περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ.
118/2007).

ΝΑΙ

5
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την

οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί
στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί
η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο
υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως
προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων
υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα και ότι
δεν εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση εθνικής εποπτικής αρχής,
iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην
προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό
τους, v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την
αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα, και vi) ότι παραιτούνται
από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε
ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή
ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού

ΝΑΙ

6
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε

την οποία θα δηλώνεται ότι:

i) δεν  έχουν  διαπράξει   σοβαρό   επαγγελµατικό
παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή
σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα και

ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται µε την παρούσα
Διακήρυξη κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 60/2007
ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές  (άρθρο
43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007).

ΝΑΙ

7
Διευκρινίζεται ότι: οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες

Δηλώσεις υπογράφονται από i) τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και ii) τον Πρόεδρο του ∆.Σ.
και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

ΝΑΙ

8
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης

παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα
προσκομίζουν επιπρόσθετα:

i) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει,
νόμιμα δημοσιευμένου (μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., (τ.
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), καθώς και, επιπρόσθετα, επί Ανωνύμων
Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο Μ.Α.Ε. του
καταστατικού της Εταιρίας καθώς και της συγκρότησης του
τελευταίου Διοικητικού της Συμβουλίου, μαζί με τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στα οποία έχουν γίνει
οι σχετικές δημοσιεύσεις και

ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή
δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν
μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.

ΝΑΙ
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Β. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟ
ΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ

ΑΡΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟ
ΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ

1
Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε

ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων,  σύμφωνα
με όσα  ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 19 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Β’ της Διακήρυξης (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4
του Π.Δ. 118/2007).

ΝΑΙ

2
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με
θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που
αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 10.1.Α.β (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄
του Π.Δ. 118/2007).

ΝΑΙ

3
Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό

με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ.
118/2007) και συγκεκριμένα πρακτικό αποφάσεως του
διοικητικού συμβουλίου ή κατά περίπτωση των αρμοδίων
οργάνων, με το οποίο να: i) εγκρίνεται η συμμετοχή του στο
διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ii)
αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα
σχετικό με τη συμμετοχή του  στο διαγωνισμό και τη σύναψη
της σύμβασης και iii) εγκρίνεται και παρέχεται σε
συγκεκριμένο φυσικο πρόσωπο νόμιμη εξουσιοδότηση για την
εκπροσώπησή του και υπογραφή όλων αυτών που απαιτούνται
για την υποβολή της προσφοράς.

ΝΑΙ

4
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η

οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό
στοιχ. 10.1.Α.δ. (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).

ΝΑΙ

5
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η

οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό
στοιχ. 10.1.Α.ε.

ΝΑΙ

6
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η

οποία θα έχει το περιεχόµενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό
στοιχ. 10.1.Α.στ. (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007).

ΝΑΙ

7
Διευκρινίζεται ότι: οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες

Δηλώσεις υπογράφονται από i) τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και ii) τον Πρόεδρο του
∆.Σ. και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

ΝΑΙ

8
Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν
επιπρόσθετα:

i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου,
όπως τροποποιημένο ισχύει, και των  εγγράφων  από  τα
οποία  αποδεικνύεται,  με βάση  τη νομοθεσία  της  χώρας
όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων
κανόνων δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και
τις μεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα
νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από
συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης
συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης  και  των
εγγράφων  από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς
το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας
και

ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας
όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι
τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο
και τα όργανα διοίκησης αυτού.

ΝΑΙ
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Γ. Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά και
οι κοινοπραξίες:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟ
ΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ

ΑΡΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟ
ΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ

1
Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό

στοιχ. 10.1.Α. και 10.1.Β. για τον κάθε προσφέροντα που
συμμετέχει στην ένωση. Επισημαίνεται ότι η Εγγύηση
Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας.

ΝΑΙ

2
Δήλωση σύστασης της ένωσης ή κοινοπραξίας, νόμιμα

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην
οποία θα ορίζεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από
τους συμμετέχοντες, το μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών που
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς,
ο εκπρόσωπος της ένωσης που θα είναι υπεύθυνος για το
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών έναντι του ΚΕΘΕΑ και
το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει, καθώς και ο κοινός
εκπρόσωπος και αντίκλητος της ένωσης και των μελών της για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της ένωσης και
των μελών της έναντι του ΚΕΘΕΑ.

ΝΑΙ

3
Απόφαση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης, από το

οποίο να προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους
στην ένωση και στον παρόντα διαγωνισμό.

ΝΑΙ

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να
αντικατασταθούν αυτά από Ένορκη Βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, ή στα
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι
στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω
κατηγορίες υποψηφίων.

Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.


