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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) .  

                                               

             Α/Α: Π 17/2016 

                                                                                                                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ. : ΚΥ-2016/822 

                                                                                                                                       Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετς                                        

Τηλ. : 210 9241993-6                                                                                  

Fax :  210 9241986 

Πληροφορίες : κα. Καγιά Μάγδα & κα. Ξανθή Παπακωνσταντίνου         

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Το ΚΕΘΕΑ έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  

1. α) άρθρο 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 ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 

«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση 
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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.  

2. Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», 

3. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’ / 10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014) 

4. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16-3-07) 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, 

5. Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,  

6. Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και τον κανονισμό 

(ΕΚ) 1422/2007  

7. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄178/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

άλλες Διατάξεις 

8. Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που Προηγείται την 

Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και ισχύει σήμερα 

9. 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 για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.). 

10. Ν.  3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

11. Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο 
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νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

12. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις.     

13. Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του ν.δ 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως». 

15. Ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση         

και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

16. 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 Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

18. Ν.4155/2013 (φεκ 120/Α’/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 

19. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».   

20. Τις διατάξεις του ν.δ 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως». 

21. Τις επείγουσες ανάγκες του ΚΕΘΕΑ για την ασφαλιστική κάλυψη πυρός-Σεισμού των κτιρίων του και 

του εξοπλισμού τους . 

22. Την  Απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ κατά την 5ηη συνεδρίαση/06.05.2016 που αφορά στην έγκριση 

σκοπιμότητας  δαπάνης για την «Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κλάδου Πυρός-Σεισμού για την ακίνητη 

περιουσία και τον εξοπλισμό του ΚΕΘΕΑ για ένα (1) έτος.» 

 

16PROC004797753 2016-07-18



4 

 

 

 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί  

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής 

κάλυψης κλάδου Πυρός-Σεισμού για την ακίνητη περιουσία και τον εξοπλισμό του ΚΕΘΕΑ για ένα (1) έτος»,  

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης» (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 €  

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων (η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α) όπως 

αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική Περιγραφή / Προδιαγραφές 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακες κτιρίων και εξοπλισμού 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακας συμμόρφωσης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΕΝΤΥΠΟ Οικονομικής Προσφοράς 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών    

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Υπόδειγμα Σύμβασης 

 

1. Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού της προμήθειας  περιλαμβάνονται πάσης φύσεως φόροι 

[φόρος εισοδήματος (άρθρο 64 Ν.4172/2013)],  κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ].   

2. Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για τα συνολικά μεικτά 

ασφάλιστρα, για το σύνολο των ζητούμενων Υπηρεσιών Ασφάλισης των κτιρίων και του εξοπλισμού τους 

για ένα (1) έτος. 

CPV: 66515200-5 . 

Κ.Α.Ε: 6205 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 6ΡΟ0ΟΡ9Υ-ΦΑΚ 
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Άρθρο 1 : Δημοσιότητα  

Η Διακήρυξη, συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/2007, τον Ν.4281/2014 (όπως ΙΣΧΥΕΙ) και 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) και στην διαδικτυακή πύλη 

(http://promitheus.gov.gr ) του ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Άρθρο 2 : Παραλαβή Διακήρυξης & Αίτηση - Παροχή Διευκρινίσεων   

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24, Αθήνα όσο διάστημα  

διαρκεί  το  δικαίωμα  υποβολής  προσφορών  και  να  παραλαμβάνει  το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, είτε 

αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και κατά τις ώρες 

09:00-16:00, είτε από το site του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr όπου είναι αναρτημένη η διακήρυξη. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο  promitheies@kethea.gr, έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεσή του 

πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.   

 

Άρθρο 3 : Κατάθεση Προσφορών – Επιτροπή - Αποσφράγιση προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο  στο 

Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ, που βρίσκεται στο κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών επί της οδού Σορβόλου 24, Μέτς, 

Αθήνα, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 01/09/2016  και ώρα 12:00 π.μ. , οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους 

από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, παρουσία των συμμετεχόντων.  

 

 Άρθρο 4 : Διευκρινίσεις  

1. Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση 

άφιξης αυτών. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον  

αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. 
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2. Ως αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και την εισήγηση κατακύρωσης, 

ορίζεται η  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που στο εξής χάριν συντομίας θα 

καλείται η «Επιτροπή».  

3. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή 

τους δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων προς τους όρους της παρούσας 

αλλά σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 

συμμετοχής που έχουν υποβληθεί καθώς και το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να 

διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε 

σχετικό  Πρακτικό της.  

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση των  

προσφορών μπορεί να  πραγματοποιείται σε μία φάση, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω επιμέρους 

στάδια, ήτοι: (Παραλαβή φακέλων, Αποσφράγιση προσφορών, Έλεγχο  Δικαιολογητικών και αξιολόγηση 

Τεχνικής Προσφοράς, Άνοιγμα και αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς  

 

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

συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και αποδεκτές προσφορές.  

5. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται: 

α. Να εξαιρέσει από την ασφάλιση παραρτήματα περιουσιακών στοιχείων ή περιουσιακά του στοιχεία, 

επειδή αυτά αποδεσμεύτηκαν από τις κτήσεις του ή δεν επιθυμεί την ασφάλισή τους και να αναλάβει το 

ίδιο το ΚΕΘΕΑ τους κινδύνους για αυτά. Οι εν λόγω μεταβολές θα γίνονται με την έκδοση Πρόσθετων 

Πράξεων. 

β. Να ασκήσει τα δικαιώματά του αυτά κατά την ανέλεγκτη κρίση του και χωρίς να γεννάται καμία αξίωση       

από τον Ανάδοχο, είτε πριν από την ανάθεση είτε και κατά τη διάρκεια ισχύος των ασφαλιστικών 

συμβάσεων. 

6. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του συνόλου των 

στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή θα ενεργεί 

με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο 
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υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της 

προσφοράς του. 

Άρθρο 5 : Γλώσσα διαδικασίας 

Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των Προσφορών του Διαγωνισμού θα υποβληθούν στην 

ελληνική γλώσσα, άλλως θα υποβληθούν συνοδευόμενα από νόμιμες, επίσημες, σύμφωνα με το ελληνικό 

δίκαιο, μεταφράσεις στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 6 : Περιεχόμενο  προσφορών 

1. Οι   προσφορές   συντάσσονται   σύμφωνα  με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και κατατίθενται 

απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται  δύο επί μέρους, 

ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής : 

 

  Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει  τα  

Δικαιολογητικά  Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά  και 

εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα .   

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), 

ο οποίος εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 

 

 Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :  

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

αντίστοιχα. 

 Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 
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 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ , fax). 

 

2. Όλα τα σχετικά με τον Διαγωνισμό έγγραφα συμμετοχής (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, 

Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν ενιαία αρίθμηση (μηχανογραφική ή 

χειρόγραφη)  και να φέρουν μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου σε όλες τις σελίδες  και σφραγίδα του 

νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα. 

3. Προσφορές, που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή δεν αντιμετωπίζουν το σύνολο των 

απαιτήσεων της παρούσας ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που 

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης επίσης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι παρουσιαζόμενες 

αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 

4. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τονίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων Υπηρεσιών  (σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης, αποκλειόμενης ως απαράδεκτης κάθε προσφοράς που θα 

αναφέρεται σε τμήμα ή μέρος αυτών .  

5. Η για οποιοδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον προσφέροντα. 

6. Η  Επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα 

υποβληθούν από τους συμμετέχοντες και να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών. 

7.  Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 

όρων του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  

Εάν  υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Ε π ι τ ρ ο π ή  πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 

τυχόν διόρθωση και να μονογράψει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.   

 Άρθρο 7 : Δικαίωμα Συμμετοχής  

7.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο  Διαγωνισμό έχουν εταιρίες και επιχειρήσεις ή συμπράξεις εταιριών ή/και 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλισης που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία 
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και επάρκεια για τις ζητούμενες Υπηρεσίες και που από το καταστατικό των οποίων και την άδεια 

λειτουργίας τους σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών εντάσσεται στον 

εταιρικό τους σκοπό και πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται 

στο παρόν και οι οποίες: 

  

► έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με 

τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, όπως αυτό μετά τις τροποποιήσεις του ισχύει σήμερα  

 

► έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  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. 

 

► έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 

 

Δεκτές επίσης γίνονται οι συμπράξεις / κοινοπραξίες μεταξύ των παραπάνω εταιριών ή/και επιχειρήσεων 

με οποιονδήποτε συνδυασμό. 

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

προσφορά. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε κάποια από αυτές, το ΚΕΘΕΑ θα ζητήσει πριν την 

υπογραφή της σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη της 

Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι του ΚΕΘΕΑ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

7.2 Κάθε προσφέρων δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 

σύμπραξης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία 

τόσο τα ίδια νομικά πρόσωπα, όσο και τα προσφέροντα σχήματα στα οποία συμμετέχουν. 

7.3 Οι συμμετέχοντες από κοινού στην 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. 
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7.4 Η προσφορά υπογράφεται από όλους τους προσφέροντες και επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών, από όλα 

τα μέλη αυτών ή από τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτών. 

7.5 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.  

    

 Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί : 

 Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα  όπως ορίζεται ανωτέρω στον όρο 7.1. 

 Όσα  νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 και 8 του Π∆ 

118/2007 σε συνδυασμό µε το άρθρο 43 του Π∆ 60/2007 κατά περίπτωση. 

 Όσοι αποκλείστηκαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από    διαγωνισμούς για 

προμήθειες του ∆ηµοσίου µε αμετάκλητη απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού 

επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 

προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όσα  νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν 

υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. 

 Όσα νομικά πρόσωπα δεν είναι εγκατεστημένα σε κράτη-µέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή δεν δικαιούται 

να συμμετέχουν στο διαγωνισμό εξαιτίας της νουθεσίας τρίτων χωρών, στις οποίες είναι 

εγκατεστημένα, που δεν έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί ∆ηµοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. 

 Τα ανωτέρω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης.  

 Δεν δικαιούνται συμμετοχής στο διαγωνισμό επιχειρήσεις μεσιτείας ασφαλίσεων, ασφαλιστικής 

πρακτόρευσης, ασφαλιστικών συμβούλων και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ασφαλιστικής 

διαμεσολάβησης ή βοηθητικών προσώπων στις ασφαλιστικές εργασίες. 

 

Άρθρο 8 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν στον 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»,  τα εξής: 
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1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και τη 

παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ύψους 2% (της προϋπολογισθείσας δαπάνης του 

Διαγωνισμού ) ήτοι 1.200,00€ ευρώ (η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α), η εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς 

(χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία να αναγράφονται τα 

στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι : 

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα αδικήματα της παρ. 

1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.   

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα του αγορανομικού 

κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και  δεν έχουν διαπράξει   

κανένα   σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές   με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση 

με την επαγγελματική τους ιδιότητα, ούτε έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από  τα  αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,  της  

ψευδορκίας,  της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

iii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν τελούν σε κατάσταση 

πτώχευσης, ούτε βρίσκονται  σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

iv. Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

v. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 

ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, 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). 

vi. Δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 

vii. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο και ποιο είναι αυτό.  
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viii. Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από 

σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.   

ix. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης (και των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτής) της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

x. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης εντός επτά  (7) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση του ΚΕΘΕΑ στην 

περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι του παρόντος διαγωνισμού. 

xi. Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά, η οποία καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων Υπηρεσιών, όπως 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της Διακήρυξης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά 

τους είναι αληθή και ακριβή.   

xii. Εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τη διατήρηση της προσφερόμενης τιμής του και των 

ασφαλίστρων. 

xiii. Η συμμετέχουσα Ασφαλιστική  εταιρεία γνωρίζει καλώς την προς ασφάλιση περιουσία, όπως και την 

κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται, καθώς και τους ασφαλιζόμενους κινδύνους και δεν μπορεί να 

επικαλεσθεί απόκρυψη γεγονότων εκ μέρους του ΚΕΘΕΑ προς απαλλαγή από τους ασφαλιστικούς 

κινδύνους. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος τους, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του ΚΕΘΕΑ να επιθεωρούν επί τόπου τα 

ασφαλιζόμενα  ακίνητα. Αν δεν το πράξουν, θεωρείται ότι γνωρίζουν καλώς την προς ασφάλιση 

περιουσία και την κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται κατά τον χρόνο Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

xiv. Παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή επανάληψη ή ματαίωση του Διαγωνισμού, 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 

α)  οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β)  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ)  σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση ή Κοινοπραξία επιπροσθέτως τα ακόλουθα: 
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• Εάν η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο προς τον υπογράφοντα. 

• Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο να εγκρίνεται η σύμπραξη με τα 

λοιπά μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 

• Συμφωνητικό συνεργασίας όπου α) θα αναλαμβάνουν τα μέλη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη 

από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και την ευθύνη παροχής της προμήθειας, β) θα ορίζουν κοινό 

εκπρόσωπο της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στον Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, γ) θα ορίζουν 

ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση / Κοινοπραξία δ) θα δηλώνεται ένα μέλος υπεύθυνο για τον 

συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader) ε) θα δηλώνουν αντίκλητο 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της και αριθμό fax στο οποίο θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα. 

 

3. Τα  κατά  περίπτωση  αναγκαία  έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει: 

 η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

  τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

 

4. Σε περίπτωση που:  

α)  η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται 

αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα. 

β)  η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται η κατά νόμο αναγκαία  εξουσιοδότηση προς τον 

καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. 

5.Βεβαίωση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης από την Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Τράπεζα 

Ελλάδος), έκδοσης εντός τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   
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Άρθρο 9 : Τεχνική Προσφορά  

Η Τεχνική Προσφορά δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονομικά στοιχεία και όρους και η εμφάνιση οποιασδήποτε 

τιμής (π.χ. υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς οδηγεί στην 

απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης. 

1. Το σύνολο των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που 

απαιτείται στους παρόντες όρους. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’). 

2. Ο επιμέρους φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά, τα παρακάτω στοιχεία : 

α)   Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά 

κεφάλαιο και παράγραφο) µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 

διακήρυξης. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται  υπογεγραμμένος ο Πίνακας 

Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Γ΄ του παρόντος.  

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, όρια ευθύνης, απαλλαγές και ειδικούς όρους, 

προσαρμοσμένα στα όσα ορίζονται στην παρούσα. 

β)   Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του προσφέροντος (χωρίς να είναι 

απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) , 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 (2013-2014-2015) 

IV. Τον αριθμό των  Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων που έχει συνάψει ο προσφέρων για καλύψεις κτιρίων και 

εξοπλισμού την τελευταία τριετία (2013-2014-2015) και ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 

τεσσάρων (4) η αξία των οποίων είτε μεμονωμένα είτε αθροιστικά να είναι τουλάχιστον ισάξια του 

προϋπολογισμού του παρόντος.    
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V. Κατάλογο των παραπάνω τεσσάρων (4) Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, 

του ποσού ασφάλισης και της διάρκειας για την οποία έγινε η ασφάλιση εκ τον οποίων τα δυο (2) 

τουλάχιστον θα αφορούν το έτος 2015. 

Ειδικότερα, ο κατάλογος των κυριοτέρων συμβάσεων ασφάλισης κτιρίων και εξοπλισμού πρέπει να έχει την 

εξής μορφή: 

 

Α/Α 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ή 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(από – έως) 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

(ΜΕΙΚΤΑ) 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

 

 

 

 

    

 

 

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.). 

 

 Σε περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται  ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 

 Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έµµεση 

αναφορά σε οικονομικά στοιχεία και όρους ή εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής. .    
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Άρθρο 10 : Οικονομική Προσφορά - Τιμή Προσφοράς 

1. 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 «Ασφαλιστικής 

κάλυψης κλάδου Πυρός-Σεισμού για την ακίνητη περιουσία και τον εξοπλισμό του ΚΕΘΕΑ για ένα (1) έτος.» 

Η συνολική τιμή Προσφοράς θα συμπληρώνεται σε ευρώ (€), ολογράφως και αριθμητικώς, στον Πίνακα Ι του  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ Των όρων συμμετοχής του παρόντος διαγωνισμού.  

Οποιαδήποτε αλλαγή στα προεκτυπωμένα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ ή αναγραφή σχολίων, όρων, κλπ.  

αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.   

Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υπηρεσίες που αναφέρονται στους Πίνακες 

Υπολογισμού της Οικονομικής Προσφοράς θεωρείται αμάχητα ότι αυτές προσφέρονται δωρεάν.  

2.Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 

των προσφερόμενων τιμών, ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για τις ζητούμενες υπηρεσίες  

Ασφάλισης, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο του ΚΕΘΕΑ.   

Η προσφερόμενη τιμή παραμένει αμετάβλητη για όλο το διάστημα της ασφαλιστικής κάλυψης και δεν 

υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο. Προσφορά που θέτει όρο 

αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή 

Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει την  αξία των ζητούμενων    Υπηρεσιών,  

καθώς  και  τις  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, µπορεί 

να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 

για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση 
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ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης αριθμητικής τιμής και της ολογράφου τιμής, υπερισχύει η 

ολογράφως αναγραφόμενη τιμή. 

 

Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

φόροι [φόρος εισοδήματος (άρθρο 64 Ν.4172/2013)], κράτηση 0,10% υπέρ της  ΕΑΑΔΗΣΥ].   

 

Άρθρο 11 : Ισχύς προσφορών- Παράταση      

Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 

από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού.  Εάν οι  προσφέροντες κλήθηκαν να παρατείνουν 

την ισχύ των προσφορών τους,  και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου ανωτέρω, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το ΚΕΘΕΑ 

(ΚΕΘΕΑ), πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε (3 ) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν 

απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον 

Διαγωνισμό. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν το ΚΕΘΕΑ 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα 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 ανώτατου ορίου, 

παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την κατάθεσή της. 

Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους το ΚΕΘΕΑ δύναται με απόφασή 

του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
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Αρθρο 12: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση  των προσφορών, κατά το άρθρο 20 που περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 118/2007 ο 

Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 

2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 

οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 

118/2007: 

 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

και οι νόμιμοι εκπρόσωποι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 

καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

 

2. Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο) της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την, ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 2, του Π.Δ. 118/2007). 

 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί 

σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι 

απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 

οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

 

6. Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο) 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) σε όλους τους 

ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην υπό (3) δήλωση ανωτέρω και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 3, του Π.Δ. 118/2007). 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (4) 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Επαγγελματικού ή Εμπορικού Μητρώου, (πρωτότυπο ή ευκρινές 

αντίγραφο),  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 της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 4, του Π.Δ. 118/2007). 
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Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, ή/και η 

νομιμοποίηση του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 

 

β. Οι αλλοδαποί: 

(1) Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο),  της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 2, του Π.Δ. 118/2007). 

 

(2). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι 

απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 

οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

 

(3) Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο),  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 

το οποίο να προκύπτει ότι μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω  πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην 

υπό (3) δήλωση ανωτέρω, και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 3, του 

Π.Δ. 118/2007). 

 

(4) Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο),  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.α’, περ. 4, του Π.Δ. 

118/2007). 
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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 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 ). Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:   

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρούσης ενότητας, αντίστοιχα.  

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6, παρ.2, εδ.γ’, 

περ.2, του Π.Δ. 118/2007), 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 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, 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). 

 

δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

(1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του 

εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
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ε. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση. 

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, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού  

να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή Συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

Έγγραφα που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Όλα τα σχετικά με το Διαγωνισμό δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να φέρουν μονογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου σε κάθε σελίδα.   

 

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται, αμέσως μετά την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του ΚΕΘΕΑ, να δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεται την ανάθεση για την 

κάλυψη της ασφαλιστικής ευθύνης έναντι των ασφαλιζομένων κινδύνων, ως ορίζονται στην παρούσα 

διακήρυξη, με την έκδοση και υποβολή στο ΚΕΘΕΑ  Πιστοποιητικού Ασφάλισης (cover note) με έναρξη 

ασφάλισης των περιουσιακών  στοιχείων του ΚΕΘΕΑ από την  ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και για 

ένα έτος οπότε και θα είναι ασφαλισμένη η περιουσία του ΚΕΘΕΑ.    

 

 

Άρθρο 13 : Αποστολή ασφαλιστηρίων συμβολαίων - Τρόπος Πληρωμής - Έκδοση τιμολογίων  

 Η πληρωμή  θα γίνει μετά την έκδοση του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Η καταβολή των 

ασφαλίστρων θα γίνεται ανά εξάμηνο, αφού προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Απόδειξη Είσπραξης Ασφαλίστρων.  

16PROC004797753 2016-07-18



23 

 

2. Bεβαίωση  φορολογικής &  ασφαλιστικής ενημερότητας,  που  να  ισχύει  κατά  το  χρόνο  της 

πληρωμής. 

 Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται για το ασφαλιστικό έτος σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες 

δόσεις και εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και 

νόμιμων παραστατικών με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.. Στην αρχή κάθε 

εξαμήνου θα προκαταβάλλονται οι εισφορές του τρέχοντος εξαμήνου. 

 Η πληρωμή των συνολικών ασφαλίστρων  θα γίνει σε ΕΥΡΩ. 

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων ζητήσει τρόπο πληρωμής διαφορετικό από τον ανωτέρω οριζόμενο, 

η προσφορά θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

           

 Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του 

προσφέροντα,  έξοδα και γενικά κάθε δαπάνη έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη βαρύνουν τον 

προσφέροντα 

 

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού  

Άρθρο 14 : Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών   

14.1 Αποσφράγιση Προσφορών  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη. Η αποσφράγιση κάθε 

Προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία: 

 Η Επιτροπή μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει εάν 

υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, δύο υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Κατά την ίδια συνεδρίαση αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο. 
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 Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών προς 

φύλαξη, προκειμένου να αποσφραγισθεί κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την 

πρόσκληση.   

 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού καταγράφει τους Προσφέροντες σε ειδικό 

έντυπο πρακτικό, το οποίο υπογράφει το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ. 

 

14.2 Έλεγχος Δικαιολογητικών & Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών  

 

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού σε 

κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, 

καθώς και το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους  

 

της Διακήρυξης  και στη συνέχεια καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της και καταχωρεί 

τις προσφορές που κρίθηκαν απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους 

απόρριψης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού θα προβεί στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των αναδόχων των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Ειδικότερα θα 

ελέγξει το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους 

της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει 

απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών η 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ το/ά 

πρακτικό/ά της, για την έγκριση της διαδικασίας. 

16PROC004797753 2016-07-18



25 

 

 

Η Επιτροπή μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη, να καλέσει τους προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές 

διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές. 

 

14.3 Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών 

Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου 

δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού . Οι φάκελοι 

των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο 

επιστρέφονται από το ΚΕΘΕΑ στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  

 

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 

φακέλου δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς,  στο χρόνο και χώρο που θα ορίσει η Επιτροπή  

 

Αξιολόγησης και θα  γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές έγιναν  αποδεκτές κατά το 

στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί 

με FAX ή έγγραφο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που οι υποψήφιοι θα έχουν 

δηλώσει. 

 

Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως 

ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι δικαιούμενοι. Μετά την 

αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει κατά φύλλο τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. 

Αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι να λάβουν γνώση των 

προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων, παρουσία της Επιτροπής. 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση θα προχωρήσει στην κατάταξη των οικονομικών Προσφορών 

βάσει της προσφερόμενης τιμής και θα καταχωρήσει τα αποτελέσματα στο πρακτικό, με το οποίο θα εισηγείται 
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προς το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ την επιλογή υποψηφίου Αναδόχου με τη χαμηλότερη τιμή, από αυτούς 

των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και την 

κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν. 

 

Σε περίπτωση περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο 

μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες 

ή ισοδύναμες προσφορές. 

 

Σημειώνεται ότι οικονομικές Προσφορές που κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές δύναται να απορριφθούν σύμφωνα 

με την διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 52 του ΠΔ60/2007. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες γραπτώς στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση και αιτιολόγηση των προσφερομένων τιμών. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση των  προσφορών 

δύναται να  πραγματοποιείται σε μία φάση, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω επιμέρους στάδια, ήτοι: 

(Παραλαβή φακέλων, Αποσφράγιση προσφορών, Έλεγχο  Δικαιολογητικών, Άνοιγμα και αξιολόγηση Οικονομικής 

Προσφοράς, Επιλογή Αναδόχου).    

 

Το στάδιο αυτό του Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του Πρακτικού, το οποίο περιλαμβάνει τα 

στοιχεία των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει προσφορά, το αποτέλεσμα του ελέγχου του φακέλου των 

δικαιολογητικών, τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, τα στοιχεία των οικονομικών προσφορών και τον τελικό 

πίνακα κατάταξης των διαγωνιζόμενων με βάση τη χαμηλότερη τιμή. 

Άρθρο 15 : Απόρριψη προσφορών 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή  ή/και αιρέσεις   ή/και δίνει γενικές 

και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.  

2. Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά,  ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 
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3. Αφορά σε μέρος μόνον  των ζητούμενων Υπηρεσιών και δεν καλύπτει το σύνολο αυτών.  

4. Δεν  έχει συνταχθεί και  υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 

5. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο 

της τεχνικής προσφοράς. 

6. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

7. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και θα 

τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 

8. Ορίζει χρόνο παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερο ή διαφορετικό του προβλεπόμενου στην παρούσα. 

9. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών  από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

10. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

11. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 

12. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

 

Αρθρο 16 Κατακύρωση  Διαγωνισμού 

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση  καλείται να υποβάλλει  εντός δέκα  (10 

ημερών τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 12  της παρούσας. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών σε ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στην προαναφερόμενη έγγραφη ειδοποίηση, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα 

στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, 

λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα 

των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση. 
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Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού υποβάλει τον τελικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και 

όλα τα στοιχεία του φακέλου του Διαγωνισμού, στο αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ για την έκδοση της Απόφασης 

Κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού  και την επιλογή του αναδόχου. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

υποψηφίου αναδόχου και κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα 

Αρχή με την τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας καλεί τον επόμενο στον τελικό πίνακα κατάταξης των 

υποψηφίων αναδόχων να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η αυτή διαδικασία τηρείται μέχρι την 

εξάντληση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων αναδόχων, οπότε ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

Η κατακύρωση γίνεται με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το  άρθρο 23, παρ. 

1 του Π.Δ. 118/2007. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 

οποιονδήποτε λόγο. 

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει 

συναφθεί, το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 17 Διάρκεια παροχής υπηρεσίας – Ασφαλιστική περίοδος 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ασφάλισης της περιουσίας του ΚΕΘΕΑ είναι για ένα (1) έτος με έναρξη 

31/10/2016 και ώρα 12:01 και λήξη 31/10/2017 και ώρα 12:00  οπότε και θα είναι ασφαλισμένη η περιουσία 

του ΚΕΘΕΑ.   

 

Άρθρο 18. Σύμβαση-Υπογραφή 

Μετά την έγγραφη ανακοίνωση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης μέσα σε χρονικό διάστημα 10 (δέκα) εργασίμων ημερών προσκομίζοντας τα παρακάτω 
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δικαιολογητικά :   

i. Aποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 

ii. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων 

νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για 

κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση 

iii .Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίσης με ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας του παρόντος. Η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.    

iv. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις προηγούμενες 

παραγράφους, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας (σχέδιο 

σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. Το ΚΕΘΕΑ συμπληρώνει στο κείμενο της 

σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του  Αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός 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 στην παρούσα, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. Τυχόν υποβολή σχεδίων 

σύμβασης από τους υποψηφίους αναδόχους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για  

 

την Αναθέτουσα Αρχή. Αντίθετα, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να συμπληρώνει και τροποποιεί το κείμενο 

του σχεδίου της σύμβασης που περιέχεται στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας, ώστε να περιλαμβάνει 

λεπτομερώς όλους τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας των ζητούμενων 

υπηρεσιών. 

v. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη 

και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

vi. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει έγκαιρα να υπογράψει τη 

Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΚΕΘΕΑ και σε βάρος του επέρχονται οι συνέπειες που 

ορίζονται στην παρούσα. Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει 

εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται 
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ανωτέρω, ή/και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής.  

vii. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 

οποιονδήποτε λόγο. 

viii. 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. 

ix. 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. 

x. 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. ιβ) Δέσμευση του αναδόχου ότι θα 

διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις  

πληροφορίες των ασφαλισμένων κτιρίων του ΚΕΘΕΑ καθώς και του εξοπλισμού τους τα οποία χαρακτηρίζονται 

ως απόρρητα.  

xi. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:   

1.Παραδοθούν  όλα  τα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  όπως  αυτά  περιγράφονται  στο  κείμενο της 

σύμβασης. 

2. Λήξει ο χρόνος της ασφαλιστικής κάλυψης.  

3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις. 

4.   Εκπληρώθηκαν   και   οι   τυχόν   λοιπές   συμβατικές   υποχρεώσεις   και   από   τα   δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

xii. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που 

ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η 
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παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και οι 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί προμηθειών. 

xiii. Το ΚΕΘΕΑ δύναται να συνάψει με τον Ανάδοχο σύμβαση για την παροχή συμπληρωματικών ή νέων 

υπηρεσιών, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατόπιν διαπραγμάτευσης. Οι εν λόγω μεταβολές 

θα γίνονται με την έκδοση Πρόσθετων Πράξεων. 

xiv. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να εξαιρέσει, αζημίως, οποτεδήποτε, από την ασφάλιση παραρτήματα περιουσιακών 

στοιχείων ή περιουσιακά του στοιχεία, είτε επειδή αυτά αποδεσμεύτηκαν από την κτήση του είτε επειδή δεν 

επιθυμεί την ασφάλισή τους και να αναλάβει το ίδιο το ΚΕΘΕΑ τους κινδύνους για αυτά. Οι εν λόγω μεταβολές 

θα γίνονται με την έκδοση Πρόσθετων Πράξεων. 

xv. Εκχώρηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο όλων ή μερικών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του Αναδόχου σε άλλη 

εταιρεία ή υποκατάσταση προς/από άλλη εταιρεία απαγορεύεται.  

 

Άρθρο 19 : Εγγυήσεις 

Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  –µέλη  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  χώρου,  ή  στα  κράτη-µέρη  της  Συμφωνίας 

∆ηµοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄139) 

και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν 

είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη µετάφραση. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 

εγγυητική επιστολή  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’ )που να καλύπτει το 5% (της συνολικής αξίας των υπηρεσιών χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

Επισημαίνεται  ότι  ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της  προς  υπογραφή 

σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.  

Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το 

οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες µε 

τα συνηµµένα υποδείγματα. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο  άρθρο 157 του Ν.4281/2014  και στην παράγραφο 1.2.3 του 

άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 

 

Άρθρο 20  : Ματαίωση  του Διαγωνισμού   

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 

διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή 

μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 21  : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία  

Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Επί   διαφωνίας,   κάθε   διαφορά   θα   λύεται   από   τα   Ελληνικά   Δικαστήρια   και συγκεκριμένα  τα  

Δικαστήρια  Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το Ελληνικό. 

 Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

 

Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 

Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές  

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι   

Η ασφάλιση θα καλύπτει τους παρακάτω κινδύνους : 

1.  Πυρκαγιά συμπεριλαμβανόμενης και της πυρκαγιάς από δάσος. 

2. Αστική ευθύνη από πυρκαγιά για ποσό μέχρι το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά τοποθεσία – 

κτίριο 

3. Κεραυνός. 

4. Ευρεία έκρηξη 

5. Βραχυκύκλωμα έως του ποσού των 50.000€ για όλα τα κτίρια & τα αντικείμενα  

6. Πτώση αεροσκάφων ή αντικειμένων από αυτό 

7. Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη ή αναρρίχηση (γίνεται δεκτό ελάχιστο όριο απαλλαγής έως 

επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00€) σε κάθε ζημιά)  

8.  Διάρρηξη κτιρίου    

9.  Σεισμός . 

10. Κάλυψη Σεισμού  που θα παρέχεται σε κτίρια και εξοπλισμό εντός κτιρίων, ανεγερθέντων είτε πριν το  

1960 είτε μετά το 1960 (όπως ορίζονται ρητά στον πίνακα των ασφαλιζομένων κεφαλαίων) με τις 

εξής προϋποθέσεις: 

A.  Για τα κτίρια η ανέγερση των οποίων έχει γίνει πριν από το 1960 ισχύει η κάλυψη του Σεισμού με 

απαλλαγή 5% επι του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά. 
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B.  Για τα κτίρια η ανέγερση των οποίων έχει γίνει μετά το 1960 ισχύει η κάλυψη του Σεισμού με 

απαλλαγή 2% επι του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά.  

 

 

Γ.  Η ασφαλιζόμενη οικοδομή να έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως 

υφιστάμενη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Δ.  Η ασφαλιζόμενη οικοδομή δεν έχει προϋπάρχουσες ζημιές από σεισμό και να υπάρχει καλή   

συντήρηση και λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 

11. Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων και αποκομιδής συντριμμάτων για ποσό μέχρι το 3% του ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου ανά τοποθεσία – κτίριο 

 

12. Όρος πρόνοιας: Το ΚΕΘΕΑ σε περίπτωση ζημίας δεν θα θεωρείται υπασφαλιζόμενο εφ’ όσον 

διαπιστωθεί (κατά τη στιγμή   της ζημιάς) ότι οι ασφαλιζόμενες αξίες υπολείπονται των πραγματικών 

μέχρι 10%. 

13. Το ΚΕΘΕΑ δύναται να συνάψει με τον Ανάδοχο σύμβαση για την παροχή συμπληρωματικών ή νέων 

υπηρεσιών, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατόπιν διαπραγμάτευσης. Οι εν λόγω 

μεταβολές θα γίνονται με την έκδοση Πρόσθετων Πράξεων. 

 

14. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να εξαιρέσει, αζημίως, οποτεδήποτε, από την ασφάλιση παραρτήματα 

περιουσιακών στοιχείων ή περιουσιακά του στοιχεία, είτε επειδή αυτά αποδεσμεύτηκαν από την 

κτήση του είτε επειδή δεν επιθυμεί την ασφάλισή τους και να αναλάβει το ίδιο το ΚΕΘΕΑ τους 

κινδύνους για αυτά. Οι εν λόγω μεταβολές θα γίνονται με την έκδοση Πρόσθετων Πράξεων. 

 

 

16PROC004797753 2016-07-18



35 

 

 

 

 

 

 

Καθεστώς ιδιοκτησίας και χρήσης Πακέτο ασφάλειας 

Ιδιόκτητα : Ιδιοχρησιμοποιούμενα  Ασφάλεια Πυρός και Πρόσθετων κινδύνων (για 

κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό) και Ασφάλεια 

Γενικής Αστικής Ευθύνης 

Μισθωμένα Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης & Ασφάλεια 

Πυρός και Πρόσθετων κινδύνων (για τον Εξοπλισμό) 

Παραχωρημένα   

Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης & Ασφάλεια 

Πυρός και Πρόσθετων κινδύνων (για τον Εξοπλισμό) 

 

 

To ΚΕΘΕΑ διαθέτει πυροσβεστήρες καθώς και συναγερμό σε όλες τις εγκαταστάσεις του. 
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                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

                          ΑΞΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ

Τ.Μ. ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΤΙΡ. ΠΥΡΟΣ  ΚΤΙΡ. ΣΕΙΣΜΟΥ
ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΠΛ. 

ΠΥΡΟΣ

ΕΞΟΠΛ. 

ΣΕΙΣΜΟΥ

1

Ισόγεια οικοδομή με έναν όροφο, όπου 

στεγάζεται η θεραπευτική κοινότητα και το 

οδοντιατρείο

Σίνδος Θεσσαλονίκης
Προ του 

1955
1067,8 1.067.750 1.067.750 1.067.750 751.500 751.500 751.500

2 Πέντε ισόγειες οικοδομές  -Σπιτάκια Σίνδος Θεσσαλονίκης
Προ του 

1955
366,28 366.280 366.280 366.280 6.000 6.000 6.000

3

Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, 

ισόγειο και α’ όροφο, όπου στεγάζονται 

γραφεία του Προγράμματος

Σίνδος Θεσσαλονίκης 1989 384,27 384.270 384.270 384.270 162.000 162.000 162.000

4
Οικοδομή ισόγεια όπου στεγάζονται 

πλυντήρια ρούχων
Σίνδος Θεσσαλονίκης

Προ του 

1955
64 64.000 64.000 64.000 10.400 10.400 10.400

5
Ισόγεια οικοδομή όπου στεγάζεται το 

εργαστήριο κεραμικής
Σίνδος Θεσσαλονίκης

Προ του 

1955
136,3 136.300 136.300 136.300 47.000 47.000 47.000

6
Δύο ισόγειες οικοδομές όπου στεγάζονται 

αίθουσες εκπαίδευσης (Βουστάσια)
Σίνδος Θεσσαλονίκης

Προ του 

1955
679,35 679.350 679.350 679.350 182.000 182.000 182.000

7

Ισόγεια οικοδομή όπου στεγάζεται το 

ξυλουργείο και το αρχείο έρευνας & 

οικονομικών

Σίνδος Θεσσαλονίκης
Προ του 

1955
743,23 743.230 743.230 743.230 361.000 361.000 361.000

8
Ισόγεια οικοδομή όπου στεγάζεται 

υποσταθμός της ΔΕΗ
Σίνδος Θεσσαλονίκης

Προ του 

1955
40 40.000 40.000 40.000 21.960 21.960 21.960

9
Λυόμενο σπιτάκι, όπου στεγάζονται τα 

γραφεία προσωπικού του αγροκτήματος
Σίνδος Θεσσαλονίκης 2005 80 80.000 80.000 80.000 2.500 2.500 2.500

10 Εγκαταστάσεις γηπέδου ποδοσφαίρου Σίνδος Θεσσαλονίκης 0 0 0 0 0 0

11

Ισόγεια αποθήκη όπου στεγάζεται το 

ξυλουργείο και η αποθήκη του 

αγροκτήματος.

Σίνδος Θεσσαλονίκης 2000 184,44 184.440 184.440 184.440 191.150 191.150 191.150

12

Ισόγεια πέτρινη οικοδομή όπου 

στεγάζονται τα γραφεία του τμήματος 

Εκπαίδευσης 

Σίνδος Θεσσαλονίκης
Προ του 

1955
141,74 141.740 141.740 141.740 40.979 40.979 40.979

13
Ισόγεια οικοδομή όπου στεγάζεται το 

λιθογραφείο
Σίνδος Θεσσαλονίκης 1989 877 877.000 877.000 877.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

14

Ισόγεια οικοδομή όπου στεγάζεται το 

βιβλιοδετείο του λιθογραφείου (και 

επέκταση της εν λόγω οικοδομής)

Σίνδος Θεσσαλονίκης
Προ του 

1955
393,2 393.200 393.200 393.200 285.000 285.000 285.000

15 Ισόγεια οικία
Παλιούρα, θεση Καραγκιόζη, 

Επανωμή Θεσσαλονίκης
1970 48 48.000 48.000 48.000 0 0 0

16

Οικοδομή πολυώροφη, όπου στεγάζεται η 

Κοινωνική Επανένταξη, ο Συμβουλευτικός 

Σταθμός και η Έρευνα

Ευριπίδου 16, Θεσσαλονίκη 1989 654 654.000 654.000 654.000 182.000 182.000 182.000

17
Παραχωρημένος χώρος από τον Δήμο

Συμβ.Σταθμ.ΚΙΛΚΙΣ
Θεσσαλονίκης 5, Κιλκίς 0 0 0 2.500 2.500 2.500

                 (Ενδεικτικός Πίνακας ασφαλιζόμενων κτιρίων και εξοπλισμού κατά την 13/07/2016)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θ.Π. ΙΘΑΚΗ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ

Τ.Μ. ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΤΙΡ. ΠΥΡΟΣ  ΚΤΙΡ. ΣΕΙΣΜΟΥ
ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΠΛ. 

ΠΥΡΟΣ

ΕΞΟΠΛ. 

ΣΕΙΣΜΟΥ

1

Ισόγεια οικοδομή και δύο όροφοι όπου 

στεγάζεται το κέντρο ενημέρωσης και τα 

γραφεία κοινωνικής επανένταξης

Κύπρου 103, Λάρισα 1969 383,8 383.800 383.800 383.800 50.000 50.000 50.000

2

Κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου στεγάζεται 

η θεραπευτική κοινότητα , το σχολείο & και 

τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του 

προγράμματος (έχει γίνει στατική 

ενίσχυση)

2ο χιλ. Λάρισας – Γιάννουλης
Προ του 

1955
3530,9 3.530.850 3.530.850 3.530.850 350.000 350.000 350.000

3
Τετραόροφο κτίριο με    δώμα, πυλωτή & 

υπόγειο
Πηνειού 10, Λάρισα 1999 547,51 547.510 547.510 547.510 58.000 58.000 58.000

4

Μισθωμένη ισόγειος μονακατοικιία 

εμβαδού 133 τ.μ., στην οποία στεγάζεται ο 

Συμβουλευτικός Σταθμός Τρικάλων

Αγ. Νικολαου 10,  ΤΡΙΚΑΛΑ  133 133.000 133.000 0 7.000 7.000 7.000

1
Οικοδομή υπογείου και ισογείου όπου 

στεγάζεται η κοινότητα
Διασταύρωση Ραφήνας 1955 645,3 645.300 645.300 645.300 400.000 400.000 400.000

2
Ισόγεια οικοδομή όπου στεγάζεται η 

προκοινότητα
Διασταύρωση Ραφήνας 1955 275,98 275.980 275.980 275.980 150.000 150.000 150.000

3 Επτά ξύλινες λυόμενες  κατοικίες Διασταύρωση Ραφήνας 1955 276 276.000 276.000 276.000 40.000 40.000 40.000

4
Κτίριο Ιματιοθήκης της κοινότητας, που 

χρησιμεύει ως αποθηκευτικός χώρος
Διασταύρωση Ραφήνας 1955 15 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000

5 Γήπεδο 5χ5 Διασταύρωση Ραφήνας 0 0 0 26.000 26.000 26.000

6

Οικοδομή όπου στεγάζεται το Κέντρο 

Eνημέρωσης - Kέντρο Οικογενειακής 

Υποστήριξης - Διοικητικές Υπηρεσίες - 

Τμήμα Έρευνας - Tμήμα Διοίκησης & 

Οικονομικού

Βαλτετσίου 37, Αθήνα 1993 504,96 504.960 504.960 504.960 225.000 225.000 225.000

7

Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, 

ισόγειο και 1ο όροφο, όπου στεγάζεται το 

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και το 

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Θεμιστοκλέους 67, Αθήνα 1948 145,85 145.850 145.850 145.850 56.000 56.000 56.000

8

Κτίριο που αποτελείται από υπόγειο και 

ισόγειο, όπου στεγάζεται ο ξενώνας της 

επανένταξης

Βουλγαροκτόνου 56, Αθήνα 1906 240,1 240.100 240.100 240.100 65.000 65.000 65.000

9
Ξύλινος οικίσκος που λειτουργεί ως 

Συμβουλευτικός Σταθμός Ραφήνας

25 χλμ. Λ. Μαραθώνος, 

Ραφήνα
45,5 31.850 31.850 31.850 14.500 14.500 14.500

1
Οικοδομή υπογείου, ισογείου με έναν 

όροφο
Φυλής 148, Αθήνα 1922 542,34 542.340 542.340 542.340 110.000 110.000 110.000

2

Οικοδομή υπογείου, ισογείου με έναν 

όροφο, όπου στεγάζεται κοινότητα, 

διοικητικές υπηρεσίες  λογιστήριο και 

ηχοστούντιο

Φλωρίνης 15, Αθήνα 1920 497,7 497.700 497.700 497.700 185.000 185.000 185.000

3

Ισόγεια οικοδομή με έναν όροφο, όπου 

στεγάζεται ο ξενώνας το κέντρο 

συμβουλευτικής εφήβων

Φλωρίνης 13, Αθήνα 1920 273,7 273.700 273.700 273.700 78.000 78.000 78.000

4

Μισθωμένο Διώροφο κτίριο, όπου 

στεγάζονται γραφεία Έρευνας, Λογιστήριο, 

Ξενώνας Επανένταξης και κέντρο 

συμβουλευτικής εφήβων Κέντρο 

κοινωνικής δραστηριοποίησης

Αμορίου 4, Αθήνα 420 420.000 420.000 0 130.000 130.000 130.000

5
Κτίριο υπόγειο, ισόγειο, 1ου & 2ου  

ορόφου

Μαγνησίας 8 και Καλύμνου 

52, Αθήνα
1920 737,11 737.110 737.110 737.110 7.500 7.500 7.500

6

Παραχωρημένο  ισόγειο διαμέρισμα   από 

το    Σύλλογο Οικογένειας Στροφή στο 

οποίο στεγάζεται  το Πρόγραμμα 

Οικογένειας   

Φυλής 150 80 80.000 80.000 0 15.000 15.000 15.000

Θ.Π. ΕΞΟΔΟΣ

Θ.Π. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Θ.Π. ΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ

Τ.Μ. ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΤΙΡ. ΠΥΡΟΣ  ΚΤΙΡ. ΣΕΙΣΜΟΥ
ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΠΛ. 

ΠΥΡΟΣ

ΕΞΟΠΛ. 

ΣΕΙΣΜΟΥ

1

Οικοδομή υπογείου, ισογείου, 1ου και 2ου  

ορόφου και δώματος όπου στεγάζεται η 

μονάδα υποστήριξης εφήβων και των 

οικογενειών τους

Μαγνησίας 29, Αθήνα 1946 354,61 354.610 354.610 354.610 80.000 80.000 80.000

2
Μισθωμένος 1ος  όροφος οικοδομής όπου 

στεγάζεται η μονάδα νεαρών ενηλίκων και  

η μονάδα βραχύχρονης παρέμβασης

Λ.Μεσογείων 254 , Χολαργός 1977 200 200.000 200.000 0 53.000 53.000 53.000

3

Κτιριακές εγκαταστάσεις υπογείου-

ισογείου -1ου -2ου -3ου -4ου –ορόφου, 

όπου στεγάζεται το πρόγραμμα

Τσαμαδού 7, Αθήνα 1999 473 567.600 567.600 567.600 92.500 92.500 92.500

1

Οικοδομή υπογείου, ισογείου,1ου  ορόφου 

και δώματος όπου στεγάζεται η πρωινή 

κοινότητα και το πολιτιστικό στέκι (έχει 

γίνει στατική ενίσχυση)

Σταυροπούλου 29, Αθήνα 1951/1949 669,5 669.500 669.500 669.500 150.000 150.000 150.000

2

Οικοδομή ισογείου, υπογείου, 1ου  

ορόφου, όπου στεγάζεται το κέντρο 

ενημέρωσης και η επανένταξη

Φυλής 217,  Αθήνα 1926 299 299.000 299.000 299.000 50.000 50.000 50.000

3

Διαμέρισμα ισογείου,  που εξυπηρετεί τις 

ανάγκες του Θ.Π. ΔΙΑΒΑΣΗ. Δεν στεγάζεται 

κάποια υπηρεσία.

Σταυροπούλου 37, Αθήνα 1963 48,64 48.640 48.640 48.640 0 0 0

4

Μισθωμένη Οικοδομή διατηρητέου 

ακινήτου, υπογείου, ισογείου & 1ου 

ορόφου, όπου στεγάζεται η βραδινή 

Κοινότητα.

Ιθάκης 42, Αθήνα 1935 535 535.000 535.000 0 60.000 60.000 60.000

1

 Οικοδομή πολυώροφη που 

χρησιμοποιείται ως κοινότητα και 

παράπλευρος χώρος κουζίνας-τραπεζαρίας

Πευκών 12, Σελήνια 

Σαλαμίνας
1919 797 797.000 797.000 797.000 260.000 260.000 260.000

2
3 bungalows και σπιτάκι, που εξυπηρετούν 

τις ανάγκες της κοινότητας

Πευκών 12, Σελήνια 

Σαλαμίνας
1965 536 536.000 536.000 536.000 70.000 70.000 70.000

3
Ισόγεια οικοδομή, όπου στεγάζεται το 

κέντρο ενημέρωσης
Ανδρούτσου 63, Πειραιάς 1956 120 120.000 120.000 120.000 35.000 35.000 35.000

4
Διαμερίσματα 1ου & 2ου ορόφου, όπου 

στεγάζεται το Κέντρο ενημέρωσης 
Ανδρούτσου 63, Πειραιάς 1956 258 258.000 258.000 258.000 70.000 70.000 70.000

5
Δώμα Οικοδομής, που χρεησιμοποιείται ως 

αποθήκη
Ανδρούτσου 63, Πειραιάς 1956 9 9.000 9.000 9.000 1.000 1.000 1.000

6

Κτίριο αποτελούμενο από επτά (7) ορόφους 

όπου στεγάζεται το κέντρο κοινωνικής 

επανένταξης και ξενώνας

Κολοκοτρώνη 93, Πειραιάς 1984 888,15 888.150 888.150 888.150 170.000 170.000 170.000

7

Οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο & 1ο 

όροφο, όπου στεγάζεται η μονάδα Ανοιχτή 

Δομή Υποστήριξης (έχει γίνει στατική 

ενίσχυση)

Διστόμου 68 & Ζέας, 

Πειραιάς
1945 246,9 296.280 296.280 296.280 50.000 50.000 50.000

8

Παραχωρημένο Ισόγειο οίκημα 200 τ.μ. 

όπου στεγάζονται υπηρεσίες 

Συμβουλευτικού Σταθμού του ΚΕΘΕΑ 

ΝΟΣΤΟΣ. 

Ερμού 78,Ελευσίνα 1985 200 200.000 200.000 0 28.000 28.000 28.000

9

Μισθωμένη Οικοδομή 1ου  ορόφου, όπου 

στεγάζεται ο συμβουλευτικός σταθμός 

Μυτιλήνης

Σαπφούς 2, Μυτιλήνη 140 140.000 140.000 0 30.000 30.000 30.000

10

Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο 

1ο,2ο, 3ο ,4ο,5ο ορόφο όπου στεγάζεται το 

κέντρο οικογενειακής υποστήριξης και το 

λογιστήριο

Ευπλοίας 32, Πειραιάς 1980 412,78 412.780 412.780 412.780 110.000 110.000 110.000

ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΓΚΑΙΡΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Θ.Π. ΔΙΑΒΑΣΗ

Θ.Π. ΝΟΣΤΟΣ - 

ΕΞΑΝΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ

Τ.Μ. ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΤΙΡ. ΠΥΡΟΣ  ΚΤΙΡ. ΣΕΙΣΜΟΥ
ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΠΛ. 

ΠΥΡΟΣ

ΕΞΟΠΛ. 

ΣΕΙΣΜΟΥ

1

Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, 

ισόγειο, 1ο, 2ο όροφο και δώμα όπου 

στεγάζονται γραφεία του προγράμματος

Εμμ. Μπενάκη 84, Αθήνα 1996 504 604.800 604.800 604.800 197.000 197.000 197.000

2
Κτίριο αποτελούμενο από 1ο & 2ο όροφο,  

3ο  όροφο και δώμα.

Θεμιστοκλέους 39 & 

Κωλέττη, Αθήνα
1962 338,8 338.800 338.800 338.800 70.000 70.000 70.000

3 Παραχωρημένη οικία από τον Δήμο Ιλίου Αθηνάς 47, Ίλιον 1950 89 89.000 89.000 89.000 4.000 4.000 4.000

4

Κτίριο που αποτελείται από ισόγειο, 1ο 

όροφο, 2ο όροφο και δώμα όπου θα 

στεγαστεί το Ειδικό κέντρο Άμεσης 

Πρόσβασης (έχει γίνει πλήρης 

ανακατασκευή - στατική ενίσχυση )

Κουμουνδούρου 28, Αθήνα 1920 580 696.000 696.000 696.000 85.000 85.000 85.000

1

Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο-

ισόγειο-1ο & 2ο όροφο, όπου στεγάζεται η 

κοινότητα (έχει γίνει στατική ενίσχυση)

Διονυσίου & Σεφέρη 1, 

Ηράκλειο Κρήτης
1980 1006,4 1.006.400 1.006.400 1.006.400 135.000 135.000 135.000

2

Παραχωρημένο Οροφοδιαμέρισμα 3ος 

Όροφος, όπου στεγάζεται η μονάδα 

φυλακών (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) καθώς και η Συμβουλευτική 

μονάδα Εφήβων.

Μίνωος & Μιχαήλ 

Αρχαγγέλου, Ηράκλειο 

Κρήτης

112 112.000 112.000 0 10.000 10.000 10.000

3

Μισθωμένο ισόγειο διαμέρισμα, όπου 

στεγάζεται ο συμβουλευτικός σταθμός 

Λασιθίου

Μεταμορφώσεως και 

Καπετάν Τάβλα, Αγιος 

Νικόλαος Κρήτης

80 80.000 80.000 0 13.000 13.000 13.000

4

Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο 

κατάστημα, 1ο όροφο και 2ο  όροφο, όπου 

στεγάζεται το κέντρο υποδοχής και 

επανένταξης καθώς και η ανοιχτή δομή 

Υποστήριξης

Σμπώκου 6, Ηράκλειο Κρήτης 2003 339,61 339.610 339.610 339.610 52.000 52.000 52.000

5
Παραχωρημένη διώροφη οικία με 

κεραμοσκεπή, όπου στεγάζεται ξενώνας

Εθνική Οδός Ηρακλείου – 

Μοιρών, κόμβος Δαφνών
185 185.000 185.000 0 32.000 32.000 32.000

6

Παραχωρημένος 1ος όροφος οικοδομής, 

όπου στεγάζεται ο Συμβουλευτικός Σταθμός 

Χανίων

Σφακιανάκη 13, Χανιά 1965 160 160.000 160.000 0 28.500 28.500 28.500

Θ.Π. ΑΝΑΔΥΣΗ 1

Οικοδομή αποτελούμενη από εξι (6) 

ορόφους, όπου στεγάζεται το 

συμβουλευτικό κέντρο εφήβων, η 

επανένταξη, η Οικογένεια, η τηλεφωνική 

γραμμή sos και μέρος του σχολείου 

εκπαίδευσης

Ρεμπέλου 7, Θεσσαλονίκη 1979 1010,1 1.010.100 1.010.100 1.010.100 380.430 380.430 380.430

Θ. Π. 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
1

1. Υπόγειο - ισόγειο - 1ος – 2ος – 3ος- 4ος – 

5ος – 6ος – 7ος όροφος οικοδομής 

αποτελούμενης από γραφεία (έχει γίνει 

στατική ενίσχυση )

Παγγαίου 7 (πρώην 

Ορβήλου) & Πίνδου 4, 

Θεσσαλονίκη

1966. Έγινε 

στατική 

ενίσχυση το 

2011-2012

1190 1.434.906 1.434.906 1.434.906 231.154 231.154 231.154

Θ.Π. ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Θ.Π. ΑΡΙΑΔΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ

Τ.Μ. ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΤΙΡ. ΠΥΡΟΣ  ΚΤΙΡ. ΣΕΙΣΜΟΥ
ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΠΛ. 

ΠΥΡΟΣ

ΕΞΟΠΛ. 

ΣΕΙΣΜΟΥ

1
Παραχωρημένος 4ος και 5ος όροφος 

οικοδομής όπου στεγάζεται το πρόγραμμα
Φωκαίας 26, Πάτρα 1982 475,14 475.140 475.140 0 115.000 115.000 115.000

2

Παραχωρημένος χώρος Κατάστημα 

Φυλακών Αγ. Στεφάνου Αχαΐας στον οποίο 

στεγάζεται συμβουλευτικός σταθμός  

Φυλακές Αγ. Στεφάνου 

Αχαϊας
0 0 0 12.000 12.000 12.000

1

Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο 

και 1ο όροφο όπου στεγάζεται η Μονάδα 

Θεραπείας & Κοινωνικής Επανένταξης, ο 

Υπεύθυνος Προγράμματος, η Γραμματέας, ο 

Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης & 

Έρευνας και η Υπεύθυνη Τμήματος Δ/Ο 

Υπηρεσιών

Μεταμορφώσεως 27 & 

Σοφοκλέους, Βόλος

1929 

(1930)
451 451.000 451.000 451.000 113.000 113.000 113.000

2

Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο και 

ισόγειο όπου στεγάζεται το Πολυδύναμο 

Συμβουλευτικό Κέντρο, το Προσωπικό 

Έρευνας, το Τμήμα Εκπαίδευσης και 

Έρευνας και η Λογίστρια τμήμ. Δ/Ο 

υπηρεσιών

Προύσσης & Μυριοφύτου, Ν. 

Ιωνία Βόλου
1947 483,6 483.600 483.600 483.600 28.000 28.000 28.000

1

Οικοδομή της οποίας ο ένας όροφος έχει 

παραχωρηθεί στον σύλλογο οικογένειας 

ΑΛΞ.  και οι δύο όροφοι  στον Δήμο ΑΛΞ

Τούντζα, Αλεξανδρούπολη 1987 288 288.000 288.000 288.000 25.000 25.000 25.000

2

Παραχωρημένο υπόγειο όπου στεγάζονται 

οι υπηρεσίες του συμβουλευτικού κέντρου 

ανατολικής Μακεδονίας (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ 

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ)

Αθηνάς & Τσολάκη, Καβάλα 184 184.000 184.000 0 25.000 25.000 25.000

3
Τριώροφη οικοδομή  όπου στεγάζεται η 

Θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας
Γαληνού 27,  Καβάλα 1992 383 383.000 383.000 383.000 30.000 30.000 30.000

5
Εξοπλισμός γραφείου, όπου στεγάζεται το 

συμβουλευτικό κέντρο Κομοτηνής

Γ. Ζαρίφη & Πύργου, 

Κομοτηνη
0 0 0 5.000 5.000 5.000

ΜΟSΑΙC 1

Οικοδομή υπογείου, ισογείου, 1ου  

ορόφου και δώματος όπου στεγάζονται η 

μονάδα υποστήριξης μεταναστών 

προσφύγων

Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2, 

Αθήνα
1956 344,4 344.400 344.400 344.400 60.000 60.000 60.000

1
Τριώροφο κτίριο στο οποίο στεγάζεται 

θερ/κή κοινότητα (ΚΥΕ) & διοικ.τμήματα
Δροσοπούλου 41-43 Αθήνα 1944 721,41 721.410 721.410 721.410 83.000 83.000 83.000

2

Οικοδομή υπογείου, ισογείου, 1ου  

ορόφου και δώματος όπου στεγάζεται ο 

ξενώνας μελών (ΚΕ)

Μαγνησίας 25, Αθήνα 1960 265,04 265.040 265.040 265.040 34.500 34.500 34.500

3

Παραχωρημένος χώρος Γυναικείων 

Φυλακών Κορυδαλλού στον οποίο 

στεγάζεται θερ/κή κοινότητα (εξοπλισμός)

Γυναικείες Φυλακές 

Κορυδαλλού
0 0 0 25.000 25.000 25.000

4

Παραχωρημένος χώρος Δικαστικών 

Φυλακών Κορυδαλλού στον οποίο 

στεγάζεται Συμβουλευτικός Σταθμός 

Κρατουμένων (εξοπλισμός)

Δικαστικές Φυλακές 

Κορυδαλλού
0 0 0 12.000 12.000 12.000

5
Παραχωρημένος χώρος Γυναικείων 

φυλακών Ελαιώνα Θηβών
Φυλακές Ελαιώνα Θηβών 0 0 0 42.500 42.500 42.500

6

Παραχωρημένος χώρος Δικαστικών 

Φυλακών Κορυδαλλού στον οποίο 

στεγάζεται θεραπευτική κοινότητα

Δικαστικές Φυλακές 

Κορυδαλλού
39.000 39.000 39.000

7

Παραχωρημένος χώρος στον οποίο 

στεγάζεται μονάδα συμβουλευτικής και 

έγκαιρης παρέμβασης

Δημάρχου Ανδρεαδάκη 42, 

Λιβαδειά
12.000 12.000 12.000

Θ.Π. ΠΙΛΟΤΟΣ

ΚΙΒΩΤΟΣ

Θ.Π. ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Θ.Π. ΟΞΥΓΟΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ

Τ.Μ. ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΤΙΡ. ΠΥΡΟΣ  ΚΤΙΡ. ΣΕΙΣΜΟΥ
ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΠΛ. 

ΠΥΡΟΣ

ΕΞΟΠΛ. 

ΣΕΙΣΜΟΥ

1

Παραχωρημένα στο κτιριακό συγκρότημα 

του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι αίθουσες ισογείου και α’ 

ορόφου (αίθουσες 127, 227 & 229) όπου 

στεγάζονται οι Μονάδες Συμβουλευτικής , 

Μονάδα Επανένταξης και το Τμήμα Ερευνας 

& Εκπαίδευσης και το ψυχοδιαγνωστικό 

κέντρο   (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Αρχ. Μακαρίου 11, Ιωάννινα

Α΄ άδεια 

1986 

ολοκληρώθ

ηκε η 

κατασκευή 

του το 2004 

υπάρχει και  

ανανέωση 

άδειας 

278 278.000 278.000 0 59.500 59.500 59.500

2

Παραχωρημένη οικοδομή αποτελούμενη 

από υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο όπου 

στεγάζεται η Ανοιχτή Θεραπευτική 

Κοινότητα και τα γραφεία των Διοικητικών 

υπηρεσιών.

Κοραή 11, Ιωάννινα 1900 472 472.000 472.000 472.000 67.500 67.500 67.500

3

Μισθωμένα σε οικοδομή διαμέρισμα 2ου 

πάνω από το ισόγειο ορόφου όπου 

χρησιμοποιείται ως ξενώνας μελών της 

κοινωνικής επανένταξης.

Δωδώνης 109Β, Ιωάννινα 1992 111 111.000 111.000 0 15.000 15.000 15.000

4

Παραχωρημένο ισόγειο του κτηρίου 

Μαθητικής εστίας , για την λειτουργία 

Συμβουλευτικού Σταθμού, στην 

Ηγουμενίτσα 

28ης Οκτωβρίου 9, 

Ηγουμενίτσα
101,5 101.500 101.500 0 6.000 6.000 6.000

5
Αυτόνομο κρήριο για την λειτουργεία 

Συμβουλευτικού Σταθμού στην Αρτα

Κρυστάλλη (δίπλα στο ΚΤΕΛ, 

Άρτα)
90 90.000 90.000 0 7.000 7.000 7.000

6

Μισθωμένο διαμέρισμα 1ου ορόφου, 150 

τ.μ., όπου στεγάζονται υπηρεσίες του 

προγράμματος οικογένειας

Μακρυγιάννη 15Β, Ιωάννινα 150 150.000 150.000 0 12.000 12.000 12.000

7
Ιδιόκτητο Υπόγειο διαμέρισμα 74,25 τμ 

όπου στεγάζεται ο ξενώνας της κοινότητας
Χρηστοβασίλη 8-10 Ιωάννινα 1967 74,25 74.250 74.250 74.250 10.000 10.000 10.000

1

Μισθωμένο Ισόγειο και 1ος όροφος όπου 

στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες του 

Προγράμματος -κέντρο ενημέρωσης 

–ξενώνας κοιν. επανένταξης – 

συμβουλευτική γονέων-Πολυδύναμο 

ψυχοδιαγνωστικο Κέντρο Καλαμάτας

Κουμουνδούρου 3, 

Καλαμάτα
 260 260.000 260.000 0 50.000 50.000 50.000

2

Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, 

ισόγειο, 1ο όροφο, όπου στεγάζεται η 

Θεραπευτική Κοινότητα του Προγράμματος

Δ.Δ. Σπερχογείας, Καλαμάτα 2009 540 540.000 540.000 540.000 120.000 120.000 120.000

3

Μισθωμένο διαμέρισμα 1ου ορόφου όπου 

στεγάζονται διοικητικές και οικονομικές 

υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Κολοκοτρώνη 1 ,Καλαμάτα 75,37 75.370 75.370 0 11.000 11.000 11.000

4

Παραχωρημένο από τον Δήμο Ναυπλίου 

διαμέρισμα Ισόγειο όπου στεγάζεται ο 

Συμβουλευτικός Σταθμός Ναυπλίου

Βαρβάκη 2-4 Ναύπλιο 77,1 77.100 77.100 0 7.000 7.000 7.000

ΚΕΘΕΑ 1

Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, 1ο, 

2ο, 3ο & 4ο όροφο, όπου στεγάζονται 

γραφεία

Σορβόλου 24, Μετς, Αθήνα 1979 604,55 604.550 604.550 604.550 120.000 120.000 120.000

ΑΛΦΑ 1

Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο 

και τρεις (3) ορόφους όπου στεγάζεται το 

Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΛΦΑ

Χαρβούρη 1, Αθήνα 1988 399,75 399.750 399.750 399.750 70.000 70.000 70.000

34.357.896 34.357.896 30.310.786 9.981.573 9.981.573

4.047.110

40.292.359ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Θ.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Πυρκαγιά συμπεριλαμβανόμενης και της πυρκαγιάς από 

δάσος. 
ΝΑΙ 

  

2. 
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά για ποσό μέχρι το 10% του 

ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά τοποθεσία – κτίριο 
ΝΑΙ 

  

3 Κεραυνός. ΝΑΙ 
  

4 

 

Ευρεία έκρηξη 
ΝΑΙ 

  

5 

Βραχυκύκλωμα έως του ποσού των 50.000€ για όλα τα κτίρια 

& τα αντικείμενα  

 

ΝΑΙ 
  

6 

 

Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων από αυτό 

 

ΝΑΙ 
  

7 

Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη ή αναρρίχηση   (γίνεται 

δεκτό ελάχιστο όριο απαλλαγής έως επτακόσια πενήντα 

ευρώ (750,00€) σε κάθε ζημιά)  

 

ΝΑΙ 
  

8 Διάρρηξη κτιρίου    ΝΑΙ 
  

9 

Σεισμός  

 
ΝΑΙ 
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

10 

Κάλυψη Σεισμού  που θα παρέχεται σε κτίρια και εξοπλισμό 

εντός κτιρίων, ανεγερθέντων είτε πριν το 1960 είτε μετά το 

1960 με τις εξής προϋποθέσεις: 

Α.  Για τα κτίρια η ανέγερση των οποίων έχει γίνει 

πριν από το 1960 ισχύει η κάλυψη του Σεισμού με 

απαλλαγή 5% επι του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σε 

κάθε ζημιά. 

 

Β.  Για τα κτίρια η ανέγερση των οποίων έχει γίνει 

μετά το 1960 ισχύει η κάλυψη του Σεισμού με 

απαλλαγή 2% επι του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σε 

κάθε ζημιά.  

 

Γ.  Η ασφαλιζόμενη οικοδομή να έχει ανεγερθεί με 

νόμιμη οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως 

υφιστάμενη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Δ.  Η ασφαλιζόμενη οικοδομή δεν έχει    

 προϋπάρχουσες ζημιές από σεισμό και να υπάρχει 

 καλή συντήρηση και λειτουργία των κτιριακών  

 εγκαταστάσεων. 

 

 

NAI    
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

11 

Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων και αποκομιδής συντριμμάτων 

για ποσό μέχρι το 3% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά 

τοποθεσία – κτίριο 

 

ΝΑΙ  
  

12 

Όρος πρόνοιας: Το ΚΕΘΕΑ σε περίπτωση ζημίας δεν θα 

θεωρείται υπασφαλιζόμενο εφ’ όσον διαπιστωθεί (κατά τη 

στιγμή   της ζημιάς) ότι οι ασφαλιζόμενες αξίες υπολείπονται 

των πραγματικών μέχρι 10%. 

 

ΝΑΙ 
  

13 

Το ΚΕΘΕΑ δύναται να συνάψει με τον Ανάδοχο σύμβαση για 

 Την παροχή συμπληρωματικών ή νέων υπηρεσιών, που  

 δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατόπιν 

 διαπραγμάτευσης. Οι εν λόγω μεταβολές θα γίνονται με  

 την έκδοση Πρόσθετων Πράξεων. 

 

ΝΑΙ 
  

14 

Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να εξαιρέσει, αζημίως, οποτεδήποτε, 

από την ασφάλιση παραρτήματα περιουσιακών στοιχείων ή 

περιουσιακά του στοιχεία, είτε επειδή αυτά 

αποδεσμεύτηκαν από την κτήση του είτε επειδή δεν επιθυμεί 

την ασφάλισή τους και να αναλάβει το ίδιο το ΚΕΘΕΑ τους 

κινδύνους για αυτά. Οι εν λόγω μεταβολές θα γίνονται με την 

έκδοση Πρόσθετων Πράξεων. 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ  

   

ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
Φ.Α. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ................................ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ….. οδός …... αριθμός ..… ΤΚ …..} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….…... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο στις …………………… 
(ημερομηνία διενέργειας) Διαγωνισμό για το έργο με τίτλο ……………….. συνολικής αξίας ..................................., 
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης 
ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα 

από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ................................... 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …… Οδός .…. Αριθμός .…. Τ.Κ. ……}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που αφορά το 

έργο με τίτλο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

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

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Υπόδειγμα Σύμβασης 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη….) 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ    

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΚΕΘΕΑ 

 

Στην Αθήνα, σήμερα ………….. 2015, ημέρα ………….. μεταξύ των συμβαλλομένων: 

 

1. 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          (ΔΟΥ  Ιωνίας 

Θεσ/νίκης),   όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθυντή του κ. 

Γκιτάκο Βασίλειο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ΚΕΘΕΑ» και 

 

2. 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: 

 

Σε συνέχεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το ΚΕΘΕΑ με την από ….  

Διακήρυξη τα αποτελέσματα του οποίου κατακυρώθηκαν στην Ανάδοχο με την από ……. απόφαση του 
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Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ της ………………….., η Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή  υπηρεσιών 

ασφαλιστικής κάλυψης κλάδου Πυρός-Σεισμού για την ακίνητη περιουσία και τον εξοπλισμό του ΚΕΘΕΑ, για 

χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1.  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης κλάδου Πυρός-Σεισμού 

για την ακίνητη περιουσία και τον εξοπλισμό του ΚΕΘΕΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 

σύμφωνα  µε τα αναλυτικώς οριζόμενα στην υπ’ αριθ. ………….. Διακήρυξη του ΚΕΘΕΑ, με τα συνημμένα 

σ΄αυτήν Παραρτήματα που ως ενιαίο σύνολο επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση ως Παράρτημα Ι 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας σύμβασης, ως Παράρτημα II φέρουν ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής 

κάλυψης των κτιρίων του ΚΕΘΕΑ την ……………. και ώρα 00:01 , ημερομηνία της βεβαίωσης ασφάλισης 

των περιουσιακών στοιχείων του  ΚΕΘΕΑ και του περιεχομένου του (cover note). 

 

1.2.  Οι ασφαλιστικές καλύψεις όπως αναφέρονται στο (Παράρτημα Α )της ως άνω Διακήρυξης  αφορούν:  

I.  Πυρκαγιά συμπεριλαμβανόμενης και της πυρκαγιάς από δάσος. 

II. Αστική ευθύνη από πυρκαγιά για ποσό μέχρι το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά τοποθεσία – 

κτίριο 

III. Κεραυνός. 

IV. Ευρεία έκρηξη 

V. Βραχυκύκλωμα έως του ποσού των 50.000€ για όλα τα κτίρια & τα αντικείμενα  

VI. Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων από αυτό 

VII. Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη ή αναρρίχηση (γίνεται δεκτό ελάχιστο όριο απαλλαγής έως 

επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00€) σε κάθε ζημιά)  

VIII. Διάρρηξη κτιρίου    
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IX.  Σεισμός ( γίνεται δεκτή απαλλαγή έως 2 % για κτίρια ανεγερθέντα μετά το 1960 και 5% για κτίρια 

ανεγερθέντα πριν το 1960 του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου των κτιρίων καθώς και του περιεχομένου 

τους ανά τοποθεσία.) 

X. Κάλυψη Σεισμού  που θα παρέχεται σε κτίρια και εξοπλισμό εντός κτιρίων, ανεγερθέντων είτε πριν το  

1960 είτε μετά το 1960 με τις εξής προϋποθέσεις: 

 

Α.  Για τα κτίρια η ανέγερση των οποίων έχει γίνει πριν από το 1960 ισχύει η κάλυψη του Σεισμού με 

απαλλαγή 5% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά. 

 

Β.  Για τα κτίρια η ανέγερση των οποίων έχει γίνει μετά το 1960 ισχύει η κάλυψη του Σεισμού με 

απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά.  

 

Γ.  Η ασφαλιζόμενη οικοδομή να έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως 

υφιστάμενη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Δ.  Η ασφαλιζόμενη οικοδομή δεν έχει προϋπάρχουσες ζημιές από σεισμό και να υπάρχει καλή 

συντήρηση και λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 

XI. Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων και αποκομιδής συντριμμάτων για ποσό μέχρι το 3% του ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου ανά τοποθεσία – κτίριο 

 

XII. Όρος πρόνοιας: Το ΚΕΘΕΑ σε περίπτωση ζημίας δεν θα θεωρείται υπασφαλιζόμενο εφ’ όσον 

διαπιστωθεί (κατά τη στιγμή   της ζημιάς) ότι οι ασφαλιζόμενες αξίες υπολείπονται των πραγματικών 

μέχρι 10%. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1. Ως τόπος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες και όλες οι εγκαταστάσεις όπου 

στεγάζονται τα θεραπευτικά προγράμματα και υπηρεσίες  του ΚΕΘΕΑ ανά την Ελλάδα  

 

2.2. Η ασφαλιστική κάλυψη έχει ισχύ για ένα (1) έτος, αρχίζει ……………………. και ώρα 00:01 και λήγει την  

………………. και ώρα 24:00 οπότε και θα είναι ασφαλισμένη η περιουσία του ΚΕΘΕΑ.    

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

3.1.  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ανωτέρω διακήρυξη 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 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής  

συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων, με χρόνο ισχύος αορίστου 

χρόνου 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 

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1.    Το συνολικό συμβατικό τίμημα που περιλαμβάνει την αξία των συνολικών μεικτών ασφαλίστρων για 

την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κλάδου Πυρός-Σεισμού για την ακίνητη περιουσία και τον 

εξοπλισμό του ΚΕΘΕΑ , για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά 

της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα ΙΙΙ,  και αποτελεί αναπόσπαστο 
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μέρος αυτής,  ανέρχεται στο ποσό των ευρώ #............................# συμπεριλαμβανομένων πάσης 

φύσεως φόροι [φόρος εισοδήματος (άρθρο 64 Ν.4172/2013)],  κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ 

4.2.  Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι το ανωτέρω τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη 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 κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα 

της ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

4.4.  Η πληρωμή των ασφαλίστρων για κάθε ασφαλιστικό έτος θα γίνεται για το ασφαλιστικό έτος σε δύο (2) 

ισόποσες  εξαμηνιαίες δόσεις και εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και νόμιμων παραστατικών με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου θα προκαταβάλλονται οι εισφορές του τρέχοντος εξαμήνου. 

4.5.   Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός τρίαντα (30) ημερών μετά την έκδοση και παραλαβή του ετήσιου 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 

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. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

5.1. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να εξαιρέσει, αζημίως, οποτεδήποτε, από την ασφάλιση παραρτήματα 

περιουσιακών στοιχείων ή περιουσιακά του στοιχεία, είτε επειδή αυτά αποδεσμεύτηκαν από την κτήση 

του είτε επειδή δεν επιθυμεί την ασφάλισή τους και να αναλάβει το ίδιο το ΚΕΘΕΑ τους κινδύνους για 

αυτά 

5.2 Το ΚΕΘΕΑ δύναται να συνάψει με την Ανάδοχο σύμβαση για την παροχή συμπληρωματικών ή νέων 

υπηρεσιών, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατόπιν διαπραγμάτευσης. Οι εν λόγω 

μεταβολές θα γίνονται με την έκδοση Πρόσθετων Πράξεων.   
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5.3. Το ΚΕΘΕΑ υποχρεούται να ειδοποιεί την Ανάδοχο για τις προξενούμενες ζημιές, εντός 8 ημερών. 

 

ΆΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Η Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση ολικά ή μερικά ή/και 

μέρος ή/και το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συμφωνούνται με αυτή σε οποιοδήποτε 

τρίτο, ή/και να ορίσει υπεργολάβο ή/και να υποκαταστήσει άλλον στην παροχή των υπηρεσιών, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  Κάθε τέτοια τυχόν μεταβίβαση ή εκχώρηση είναι 

άκυρη και χωρίς έννομα αποτελέσματα για την Αναθέτουσα Αρχή.   

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

6.1.  Σε περίπτωση που η ΑΝΑΔΟΧΟΣ επικαλεσθεί αδυναμία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης λόγω 

ανωτέρας  βίας,  υποχρεούται  μέσα σε δέκα (10) 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 δέκα(10) 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 8 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ  

7.1.  Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση άμεσα και αζημίως για το ίδιο, επιφυλασσόμενο και 

κάθε άλλου δικαιώματός του, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις : 
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α.  Εάν η Ανάδοχος δεν υλοποιεί προσηκόντως ή/και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

απορρέουν από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του ΚΕΘΕΑ και 

ιδιαιτέρως σε περίπτωση που η Ανάδοχος δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τα ποσά που οφείλει 

σύμφωνα με την παρούσα και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε περίπτωση επέλευσης 

ασφαλιστικού κινδύνου, δικαιούμενη μεταξύ άλλων να αναζητήσει δικαστικά τα ποσά αυτά με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας.  

β.  Εάν η Ανάδοχος εκχωρήσει τη Σύμβαση χωρίς την άδεια του ΚΕΘΕΑ.  

γ.  Εάν η 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 της Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός της. 

 

7.2.  Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στην 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 την 

Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

 

7.3.  Με την μετά από καταγγελία του ΚΕΘΕΑ λύση της Σύμβασης, η 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. 
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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 την 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.  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 την 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.  

 

7.7. Η Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση 

που το ΚΕΘΕΑ, δεν καταβάλλει τα νόμιμα  ασφάλιστρα, όπως  αυτά καθορίζονται στο άρθρο  4 της 

παρούσης σύμβασης χωρίς να υπάρχει υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης από 

πλευράς ΚΕΘΕΑ.  

 

ΆΡΘΡΟ 9 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

    Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται με απόφασή του που θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην Ανάδοχο, να κηρύξει 

υποχρεωτικά έκπτωτη την Ανάδοχο από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, 

εφόσον δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς ή/και παραβαίνει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές 

καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση  και τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

8.1.  Οι ως άνω υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης κλάδου Πυρός-Σεισμού παρέχονται στην ακίνητη 

περιουσία και τον εξοπλισμό του ΚΕΘΕΑ . 

 

8.2.  Αναλυτική κατάσταση της ακίνητης περιουσίας και του εξοπλισμού στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

8.3.  Στη παρούσα επισυνάπτονται: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Διακήρυξη υπ’αριθμ. ……… Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού,  Αναλυτική Τεχνική 

Προσφορά –Πίνακες κτιρίων και Πίνακες Συμμόρφωσης , όπως αυτά κατατέθηκαν με την προσφορά της 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  : Ασφαλιστήρια Συμβόλαια  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ:  Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Οικονομική Προσφορά ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Τα ανωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ  αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας σύμβασης και των Παραρτημάτων, συμφωνείται 

ότι θα υπερισχύουν οι όροι της υπ΄αρ…….. Διακήρυξης  και της παρούσας σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη  

λήξη της ή με άλλο τρόπο λύση αυτής- εμπιστευτικές πληροφορίες που της δόθηκαν ή που η ίδια ανακάλυψε 

κατά την  παροχή των υπηρεσιών της, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 
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λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό της, και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτήν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

 

Η Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση του ΚΕΘΕΑ, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 

υποχρεώσεις της απέναντι στο ΚΕΘΕΑ και δεν δεσμεύει  αυτό, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή του συναίνεση. 

 

Σε περίπτωση αθέτησης από την Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων της, το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να απαιτήσει 

την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας του, όπως και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτη την Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

10.1.  Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.  

 

10.2.  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. 

 

10.3.  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. 
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10.4.  Για ότι 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. 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. 

 

10.5.  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 διέπετε 

από τις ισχύουσες ρυθμίσεις που διέπουν το ΚΕΘΕΑ και τις ασφαλιστικές συμβάσεις 

   

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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