
 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 Άγιος Ιωάννης Ρέντη 21-06-2017 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ – 

ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 18233   

Τηλ. : 210 4821111 εσ. 0130  

Φαξ. : 210 4814042 
Ε-MAIL : c.niatsi@okaa.gr  
 

 
 
 

                                        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3079 / 21-06-2017 
 

 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

/ CPV 66510000-8 

 

 

για δύο (02) έτη προϋπολογιζόμενης δαπάνης  εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων 

τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€ 138.466,00), αναλυτικά ως ακολούθως, ανά κλάδο 

ασφάλισης  : α) Περιουσιακών στοιχείων (€ 88.000), β) Γενικής Αστικής ευθύνης και 

Εργοδοτικής Ευθύνης (€ 28.000), γ) Ασφάλιση Οχημάτων (€ 16.000), δ) Ασφάλιση 

Χρημάτων (€ 6.466,00) και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση 

ενός (1) έτους, (€ 69.233,00).  

 

  

mailto:c.niatsi@okaa.gr
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ΕΙ∆ΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος  Διαγωνισμός 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, αστικής ευθύνης, οχημάτων &  
χρημάτων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & και Αλιείας Ανώνυμη 
Εταιρεία, ανά κλάδο ασφάλισης.   

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  CPV 

 
CPV 66510000-8 - Υπηρεσίες Ασφάλισης  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ Με το δικαίωμα προαίρεσης (€ 207.700,00) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δύο (02) έτη, με δικαίωμα παράτασης για (01) έτος   
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τακτικός Προϋπολογισµός Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ. - ΚΑΕ 62.05 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) 
ΕΝΤΥΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ 
Α.Ε., ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΕΝΤΗ – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ 18233  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

21/06/2017 και ώρα 15:00 μ.µ. Στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ:  
1 3 / 0 7 / 2 0 1 7   ΩΡΑ: 15:00 µ.µ 
στη     διαδικτυακή    πύλη     www.promitheus.gov.gr    του     Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) 
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοµίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη 
µορφή εντός προθεσµίας τριών εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία 
της ηλεκτρονικής υποβολής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   
του   Εθνικού   Συστήµατος   Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων  Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)  στις  18/07/2017  ΚΑΙ  ΩΡΑ  10:00 π.µ. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ /ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
Οι τιµές υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. 

Η δαπάνη απαλλάσσεται του Φ.Π.Α.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ –ΚΗΜ∆ΗΣ – 
ΕΣΗ∆ΗΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α  

21η- 06-2017  
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 

Έχοντας υπόψη : 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Tου ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

4. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

8. Του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”. 

9. Το ν. 3886/2010 όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010). 

10. Του ν. 3548/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα 
Διαύγεια) και άλλες διατάξεις».   

11. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
12. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
13. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”. 
14. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  

15. Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

16. Το υπ’ αριθμ. 4584/30.09.2016 έγγραφό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Πρότυπα τεύχη 
διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α' 147). 

17. Τον «Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 
8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-08-2014).  

18. Το «Νέο Καταστατικό Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. τροποποιημένο και κωδικοποιημένο, ενιαίο κείμενο 
καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας», 
(Γ.Ε.Μ.Η. 293901/16-01-2015). 

19. Την υπ’ αριθ. 89159/30-08-2016 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 462/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02-09-2016) «Αντικατάσταση και 
ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.)». 

20. Την υπ’ αριθ. 159/25-07-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., για το έτος 2017.  
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21. Την υπ’ αριθ. 27/16-02-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., με την οποία 
τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., για το έτος 2017.  

22. Την υπ’ αριθ. 212/11-11-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., σχετικά με 
την προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ασφαλιστική κάλυψη των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, αστικής ευθύνης, οχημάτων, χρημάτων και προσωπικών ατυχημάτων 
του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.».    

23. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

 
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για τ η ν  ««ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για δύο (02) έτη 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης  εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€ 
138.466,00), αναλυτικά ως ακολούθως, ανά κλάδο ασφάλισης: α) Περιουσιακών Στοιχείων (€ 
88.000), β) Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης (€ 28.000), γ) Ασφάλιση 
Οχημάτων (€ 16.000), δ) Ασφάλιση Χρημάτων (€ 6.466,00) και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, με δικαίωμα 
προαίρεσης για παράταση ενός (1) έτους, (€ 69.233,00).  
 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας 
Ανώνυμη Εταιρεία  

Ταχυδρομική διεύθυνση Κέννεντυ 1 & Πύργου  

Πόλη Άγιος Ιωάννης Ρέντη – Αθήνα  

Ταχυδρομικός Κωδικός 18233 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTSii GR233 

Τηλέφωνο 210 4821111  

Φαξ 210 4814042  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο c.niatsi@okaa.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Χριστίνα Νιάτση  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.okaa.gr  

 

1.1. 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο.) και αποτελεί μη Κεντρική 
Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα (πλην Γενικής Κυβέρνησης).  

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Μίσθωση Ακινήτων.   

mailto:c.niatsi@okaa.gr
http://www.okaa.gr/
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Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Εθνικό δίκαιο της Ελλάδος Ν. 4412/2016. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή στη διεύθυνση: www.okaa.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., KAE 62.05.  
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» / CPV 66510000-8.  

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :  

Αντικείμενο των υπηρεσιών είναι η «Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, αστικής ευθύνης, οχημάτων, 
χρημάτων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία», όπως αυτές περιγράφονται 
στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 66510000-8.  

Προσφορές υποβάλλονται, ανά κλάδο ασφάλισης, όπως τα στοιχεία εκάστου κλάδου ασφάλισης (είδος, 
ποσότητα,  προϋπολογισμός και ύψος της σχετικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανά κλάδο) 
εξειδικεύονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας διακήρυξης και στα σχετικά Παραρτήματα.  Οι διαγωνιζόμενοι 
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης.   

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των (€ 138.466,00).  

Η δαπάνη απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. 

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί μονομερώς από τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για ένα (01) έτος από τη 
λήξη της (δικαίωμα προαίρεσης δώδεκα 12 μηνών από την ανάθεση της σύμβασης). Το δικαίωμα 
προαίρεσης ασκείται με μονομερή δήλωση του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και δεν αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης για τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Το ανώτατο ποσό του δικαιώματος προαίρεσης 
ανέρχεται σε (69.233,00 €).  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.okaa.gr/
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση 
ενός (01) έτους.   

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της 
παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 
βάσει τιμής, ανά κλάδο ασφάλισης.  

 

1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13η /07/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 18-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  

 

1.5 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
www.okaa.gr στην διαδρομή : Νέα και ανακοινώσεις.   

 

1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.  

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ]  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΜΕΡΟΣ Α΄- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 17PROC001564917/21-06-2017) με τα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και 
Ε΄ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 το σχέδιο της σύμβασης  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Το σώμα της Διακήρυξης διατίθεται από τα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., Τμήμα Προμηθειών, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος Χριστίνα Νιάτση. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
δέκα ευρώ (€ 10,00), εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο 
πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 
τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος 
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. (Σχετικά Υποδείγματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ΄ και Δ΄).  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν από ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 
προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε 
ένωση προσώπων, ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει τη σύνταξη συμβολαιογραφικού συμφωνητικού σύστασης κοινοπραξίας 
και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

4. Ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία 
και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 και του Ν. 4364/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα. 
5. Ασφαλιστικές εταιρίες που 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 εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον 
η δραστηριότητα τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
και εφόσον μπορούν να ασκούν ασφάλισης στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.δ. 400/1970, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 252/1996 (ΦΕΚ Α’ 186). 
6. Ενώσεις ή Συμπράξεις ασφαλιστικών εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν ορίσει Ηγέτη 
στη σύμπραξη σύμφωνα με τα κατωτέρω. 
Κάθε ασφαλιστική εταιρία δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό με την υποβολή προσφοράς, ανά 
κλάδο ασφάλισης , είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος Ένωσης – Σύμπραξης.  

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλιστικούς συμβούλους και 
μεσίτες ασφαλίσεων. 

Οι προσφέρουσες ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν αντασφαλιστή 
κατηγορίας Α+ ή Α.  

2.2.2 Εγγυήσεις  

2.2.2.1. Εγγύηση συμμετοχής 
 

α) Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν μαζί 
με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας το ποσό 
ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης των προσφερόμενων 
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ειδών ανά κλάδο ασφάλισης, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, και ειδικότερα εγγύηση συμμετοχής α)  για 
τον κλάδο Περιουσιακών Στοιχείων (€ 1.760,00), β) Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης (€ 
560,00), γ) Ασφάλισης Οχημάτων ( € 320,00), δ) Ασφάλισης Χρημάτων (€ 129,32). Σε περίπτωση που 
διαγωνιζόμενος πρόκειται να υποβάλει προσφορά και για τους τέσσερις κλάδους ασφάλισης μπορεί 
να υποβάλει μία εγγυητική επιστολή (€ 2.769,32). 
β)  Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο 
της προθεσμίας άσκησης : 

β1) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β2) ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 
γ) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο Φορέας μπορεί, 
πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν προσκομίσει 
έγκαιρα τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει έγκαιρα για την 
υπογραφή της σύμβασης. 
ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 
ζ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Επιτροπή Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. 

 

 
 
 
 
 
 
2.2.2.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

α) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5 (πέντε) επί τοις 
εκατό (%) της συμβατικής αξίας του είδους ή των ειδών που προσφέρει.  
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
γ) Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
εκτός ΦΠΑ. 
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. 
ε) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο, 
για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
στ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
2. Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση,  τμηματικά,  οι εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  
αποδεσμεύονται  σταδιακά,  κατά  το  ποσό  που αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  της  ποσότητας  των  
αγαθών  ή  του  τμήματος  της  υπηρεσίας  που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση 
τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
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παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου. 

 
3.  Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - 
μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, 
σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση    σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  
ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους. 
4.  Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: 
-   η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
-   ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου.  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Φορέα και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 
Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

O προσφέρων πρέπει να καταθέσει βεβαίωση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής Ασφαλιστικών Εταιριών ότι 
έχει την προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια λειτουργίας (τελευταίου τριμήνου) καθώς και πιστοποιητικό 
από το οποίο προκύπτει, ότι η υποψήφια ασφαλιστική εταιρία λειτουργεί νόμιμα και δραστηριοποιείται σε 
συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης, έκδοσης έτους διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η εν 
λόγω Εποπτική Αρχή δεν εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό, θα πρέπει να καταθέσει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
του προσφέροντος, σχετική υπεύθυνη δήλωση περί συνέχισης της λειτουργίας της συγκεκριμένης 
ασφαλιστικής εταιρίας και περί μη δέσμευσης των περιουσιακών της στοιχείων από την αρμόδια Εποπτική 
Αρχή, συνοδευόμενη με σχετική απάντηση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ότι δεν εκδίδει τα ζητούμενα 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.  

 
 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι εταιρείες πρέπει να διαθέτουν : 
 
Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των δύο τελευταίων χρήσεων (2015 και 2016), από τις οποίες θα 
προκύπτουν  ο κύκλος εργασιών, τα ίδια κεφάλαια, το σύνολο των υποχρεώσεων και τα κέρδη προ φόρων, 
σε περίπτωση όπου η δημοσίευση των οικονομικών αυτών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την περί 
εταιριών νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, σε συνάρτηση προς την 
ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του.  

Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 
ή αδυνατούν να καταθέσουν τα ως άνω δικαιολογητικά, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης 
Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, ή 
οποιουδήποτε άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου(πχ βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική 
ικανότητα της επιχείρησης (Ε 3 ισοζύγια κ.λπ.). 

 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών 
ασφάλισης παρόμοιου μεγέθους επι ποινή αποκλεισμού, σε είδος, όγκο και αξία με την παρούσα, με 
χρονικές συμβάσεις τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας και όχι ευκαιριακά, καθώς επίσης να έχουν παραγωγή 
στους κλάδους Γενικών Ασφαλειών από πρωτασφαλίσεις για τα τρία (3) τελευταία έτη (2014, 2015, 2016) 
τουλάχιστον αθροιστικά € 5.000.000,00 και θετικά ιδια κεφάλαια. Η κατά πιο πάνω ασφαλιστική ικανότητα 
θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των πέντε 
τελευταίων χρήσεων (2012,2013,2014,2015 και 2016). Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο 
υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ή αδυνατούν να καταθέσουν τα ως άνω 
δικαιολογητικά, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους 
κατάστασης, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού αποδεικτικού 
εγγράφου(πχ βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης (Ε 3 ισοζύγια κ.λπ.).  

 Επίσης, για την προσφορά του κλάδου ασφάλισης οχημάτων οι εταιρείες να είναι στο σύστημα του φιλικού 
διακανονισμού.  

  

2.2.7 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 & 2.2.6 της παρούσης, έκαστος οικονομικός φορέας προσκομίζει, κατά την υποβολή της προσφοράς 
του, ως δικαιολογητικά συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α’, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
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συνέπειες του Ν.1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 
www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

 

2.2.8 Αποδεικτικά μέσα 

 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εφ’ όσον ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή σε οποιαδήποτε φάση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του 
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα - αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
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ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού  και  

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2. Για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τις Δημοσιευμένες οικονομικές  καταστάσεις των πέντε τελευταίων χρήσεων 

(2012,2013,2014,2015 και 2016). Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση 

δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ή αδυνατούν να καταθέσουν τα ως άνω δικαιολογητικά, 

είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους 

κατάστασης, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού αποδεικτικού 

εγγράφου(πχ βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης (Ε 3 ισοζύγια 

κ.λπ.).  
Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 
ή αδυνατούν να καταθέσουν τα ως άνω δικαιολογητικά, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης 
Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, ή 
οποιουδήποτε άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου(πχ βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική 
ικανότητα της επιχείρησης (Ε 3 ισοζύγια κ.λ.π).  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης / νόμιμου 
εκπροσώπου. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά κλάδο 
ασφάλισης, μόνο βάσει τιμής.   

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι  προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Μέρος Β΄ της Διακήρυξης, (α) για 
όλους τους κλάδους, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και για το σύνολο των ζητούμενων 
ασφαλιστικών καλύψεων, ή (β) για μεμονωμένους κλάδους ασφάλισης ή (γ) για συνδυασμό κλάδων 
ασφάλισης.  
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και την Υπουργική Απόφαση 5690/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 2-6-2017). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και των άρθρων 4 και 5  της Υπουργικής Απόφασης 
5690/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 2-6-2017). 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την 
παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα 
οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο 
θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη 
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 
παρ. 4 του Ν.4412/2016 και όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.7 και στο Παράρτημα Α’ της παρούσας 
διακήρυξης. Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 
www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα και από τα άρθα 2.2.4 έως 2.2.7 της παρούσας 
διακήρυξης, γ) βεβαίωση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής Ασφαλιστικών Εταιριών ότι έχει την προβλεπόμενη 
από το Νόμο άδεια λειτουργίας (τελευταίου τριμήνου) καθώς και πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει, 
ότι η υποψήφια ασφαλιστική εταιρία λειτουργεί νόμιμα και δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένους κλάδους 
ασφάλισης, έκδοσης έτους διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η εν λόγω Εποπτική Αρχή δεν 
εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό, θα πρέπει να καταθέσει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του προσφέροντος, σχετική 
υπεύθυνη δήλωση περί συνέχισης της λειτουργίας της συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρίας και περί μη 
δέσμευσης των περιουσιακών της στοιχείων από την αρμόδια Εποπτική Αρχή, συνοδευόμενη με σχετική 
απάντηση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ότι δεν εκδίδει τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δ) 
Οικονομικές καταστάσεις των ετών 2015-2016 ε) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα 2.2.8 Β3). 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, επισυνάπτεται υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ, ανά ασφαλιστήριο.   

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα Β΄ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά κλάδο σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο ΜΕΡΟΣ Α΄ της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (06) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4. (Περιεχόμενο 
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
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δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-» την 18/07/2017 και 
ώρα 10:00 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
της αρμόδιας Επιτροπής.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των προσφορών που 
δεν γίνονται αποδεκτές  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής  των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά το προηγούμενο στάδιο οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται 
από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω 
διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 
με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., η οποία 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. 
της παρούσας.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  η διαδικασία ματαιώνεται. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής :  
Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί 
ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και 
της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού 
εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, 
τεκμαίρεται η απόρριψή της. 
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της 
λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η 
άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον 
ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως 
τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η 
Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Δ΄της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της και αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που παραλήφθηκε οριστικά  μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

 Η πληρωμή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο, ανά εξάμηνο, µε χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Η πληρωμή 
του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 
4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) και βάσει των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών 
στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), βάσει των νομίμων δικαιολογητικών.   

 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικότερα με Δικαίωμα και Φ.Α. επί των 
καθαρών ασφαλίστρων.  

 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται 
τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά και θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  Από κάθε 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμοδίων Υπουργείων.  

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο.  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
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απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των 
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Διάρκεια σύμβασης 

 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Το εν λόγω χρονικό διάστημα 
αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

 

 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ 
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Α.1. Κεντρική Αγορά Αθηνών  

 

Το οικόπεδο του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. καταλαμβάνει έκταση 261 στρεμμάτων και οριοθετείται από τις οδούς 
Κηφισού (Εθνική Οδός), Κωνσταντινουπόλεως, Κέννεντυ και Παπανδρέου. 

Οι κτιριακές εγκατάστασης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. περιλαμβάνουν ενδεικτικά το κτίριο διοίκησης, το κτίριο 
γραφείων και σωματείων, αίθουσα συγκεντρώσεων, συγκροτήματα καταστημάτων της λαχαναγοράς και 
της αγοράς του καταναλωτή, υπόστεγα, την νέα κρεαταγορά τους βοηθητικούς χώρους αυτής, το βιολογικό 
καθαρισμό κ.λπ. 

Στις εγκαταστάσεις του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. λειτουργούν επίσης Τράπεζα καθώς και υποκατάστημα των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων.    

Αριθμός υπαλλήλων Ο.Κ.Α.Α.: 37 

 

Α.2. Ιχθυόσκαλες 

 

Α.2.1. Ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης  

 

Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. 

Λειτουργεί από το 1974. Το 1985  πραγματοποιήθηκαν  βελτιώσεις των κτιρίων και το 2000 έγινε πλήρης 
ανακαίνιση με προσθήκη και άλλων κτιρίων. 

Η ιχθυόσκαλα καταλαμβάνει έκταση 1.732,24τ.μ. και αποτελείται από ένα ενιαίο κτηριακό συγκρότημα 
επιφανείας 1.150,11 τ.μ. που περιλαμβάνει, ενδεικτικά : 

1.      Αίθουσα Δημοπρασίας αλιευμάτων 
2.      Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης Νωπών Αλιευμάτων 
3.      Παγοποιητικό Συγκρότημα 
4.      Αποθήκη  ιχθυοκιβωτίω 
5.      Γραφεία Διοίκησης, Δημοσίων Υπηρεσιών και συναλλασσομένων 
6.      Κυλικείο 
7.      Συσκευαστήριο 
8.      Φυλάκιο 
 

Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι: 

1.      Η Παροχή Υπηρεσιών μέσων και εγκαταστάσεων για την προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω 
διακίνηση των αλιευμάτων 

2.      Η αποθήκευση αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους 

3.      Η παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των αλιευμάτων 

4.      Η  αποθήκευση Αλιευτικών Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 

 

Το Εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της Ιχθυόσκαλας ανέρχεται σε 7 άτομα  



33 

 

 

Α.2.2. Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης 

 

Έχει  έδρα στην Ν. Μηχανιώνα.  

Η λειτουργία της ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1995, όπου και μεταφέρθηκε από το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο 
οποίο λειτουργούσε από το 1968 περίπου. 

Η ιχθυόσκαλα καταλαμβάνει έκταση 28.476,04τ.μ. και αποτελείται από συγκρότημα  επτά  κτιρίων  
επιφανείας 7.267,24τ.μ. που περιλαμβάνει, ενδεικτικά : 

1. Αίθουσα Δημοπρασίας αλιευμάτων 
2. Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης Νωπών Αλιευμάτων & τούνελ   κατάψυξης 
3. Παγοποιητικό Συγκρότημα 
4. Αποθήκη  ιχθυοκιβωτίων 
5. Γραφεία Διοίκησης και Δημοσίων Υπηρεσιών & συναλλασσόμενων 
6. Συσκευαστήρια 
7. Κυλικείο 
8. Δύο φυλάκια εισόδου 
9. Βιολογικό σταθμό & αντλιοστάσιο 
 
Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι: 

1. Η Παροχή Υπηρεσιών μέσων και εγκαταστάσεων για την προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω 
διακίνηση των αλιευμάτων 

2. Η αποθήκευση αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους 
3. Η παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των αλιευμάτων 
4. Η αποθήκευση Αλιευτικών Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 
5. Η συσκευασία και τυποποίηση αλιευμάτων 
 

Το Εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της Ιχθυόσκαλας ανέρχεται σε 7 άτομα  

 

Α.2.3. Ιχθυόσκαλα Καβάλας  

Βρίσκεται στο δυτικό μέρος της πόλης και λειτουργεί από τον Σεπτέμβρη του 1967.  

Η ιχθυόσκαλα καταλαμβάνει έκταση 10.750τ.μ. και αποτελείται από συγκρότημα τριών κτηρίων επιφανείας  
3.998,25τ.μ. που περιλαμβάνει, ενδεικτικά :   

1.      Αίθουσα Δημοπρασίας αλιευμάτων 
2.      Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης Νωπών Αλιευμάτων 
3.      Παγοποιητικό Συγκρότημα 
4.      Αποθήκη  ιχθυοκιβωτίων 
5       Γραφεία Διοίκησης, Δημοσίων Υπηρεσιών & συναλλασσόμενων 
6.      Κυλικείο 
7.      Αποθηκευτικοί Χώροι 
8.      Συσκευαστήριο 
9.      Φυλάκιο  εισόδου 
 

Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι:  

1.      Η Παροχή Υπηρεσιών μέσων και εγκαταστάσεων για την προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω 
διακίνηση των αλιευμάτων 

2.      Η αποθήκευση αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους 
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3.      Η παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των αλιευμάτων 
4.      Η αποθήκευση Αλιευτικών Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 
5.      Η συσκευασία και τυποποίηση αλιευμάτων 
 

 Το Εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της Ιχθυόσκαλας ανέρχεται σε 10 άτομα . 

 

Α.2.4. Ιχθυόσκαλα Καλύμνου   

Βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Λειτουργεί από το 1998. Το 2000 πραγματοποιήθηκαν  
βελτιώσεις και ανακαίνιση της ιχθυόσκαλας  με προσθήκη  και άλλων κτιρίων. 

Η ιχθυόσκαλα καταλαμβάνει έκταση 5.122,00τ.μ. και αποτελείται από συγκρότημα δύο κτηρίων  επιφανείας 
844,65τ.μ. που περιλαμβάνει, ενδεικτικά: 
1.      Αίθουσα Δημοπρασίας αλιευμάτων 
2.     Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης Νωπών Αλιευμάτων 
3.      Παγοποιητικό Συγκρότημα 
4.      Αποθήκη  ιχθυοκιβωτίων 
5        Γραφεία Διοίκησης ,Δημοσίων Υπηρεσιών & συναλλασσόμενων  
6.      Συσκευαστήριο 
7.      Κυλικείο 
 

Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι: 

1.      Η Παροχή Υπηρεσιών μέσων και εγκαταστάσεων για την προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω 
διακίνηση των αλιευμάτων 

2.      Η αποθήκευση αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους 

3.      Η παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των αλιευμάτων 

4.      Η αποθήκευση Αλιευτικών Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 

5.      Η συσκευασία και τυποποίηση αλιευμάτων 

 

Το Εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της Ιχθυόσκαλας ανέρχεται σε 4 άτομα  

 

Α.2.5. Ιχθυόσκαλα Πάτρας 

Βρίσκεται δίπλα στον Φάρο του λιμανιού της Πάτρας, η λειτουργίας της ξεκίνησε από το 1966. 

Η ιχθυόσκαλα καταλαμβάνει έκταση 4.791,03τ.μ. και αποτελείται από ένα ενιαίο κτηριακό συγκρότημα 
επιφανείας  3.160,36τ.μ. που περιλαμβάνει, ενδεικτικά: 

1.      Αίθουσα Δημοπρασίας αλιευμάτων 
2.      Τρεις Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης Νωπών Αλιευμάτων 
3.      Παγοποιητικό Συγκρότημα 
4.      Αποθήκη  ιχθυοκιβωτίων 
5.      Γραφεία Διοίκησης , Δημοσίων Υπηρεσιών & συναλλασσόμενων  
6.      Κυλικείο 
7.      Συσκευαστήριο 
8.     Φυλάκιο  εισόδου 
 

Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι: 
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1.      Η Παροχή Υπηρεσιών μέσων και εγκαταστάσεων για την προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω 
διακίνηση των αλιευμάτων 
2.      Η αποθήκευση αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους 
3.      Η παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των αλιευμάτων 
4.      Η αποθήκευση Αλιευτικών Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 
5.      Η συσκευασία και τυποποίηση αλιευμάτων 
 
Το Εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της Ιχθυόσκαλας ανέρχεται σε 10 άτομα.  
 

Α.2.6. Ιχθυόσκαλα Πειραιά  

Έχει την έδρα της  στο λιμάνι Ηρακλέους στο Κερατσίνι συγκεκριμένα  στον όρμο του Αγίου Γεωργίου. Η 
λειτουργία της ξεκίνησε το 1966. 

Η ιχθυόσκαλα καταλαμβάνει έκταση 17.652τ.μ. και αποτελείται από συγκρότημα  τριών  κτιρίων  επιφανείας 
5.389,78τ.μ. που περιλαμβάνει, ενδεικτικά: 

1.      Αίθουσα Δημοπρασίας αλιευμάτων 
2.      Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης Νωπών Αλιευμάτων 
3.      Αποθήκη πάγου 
4.      Αποθήκη  ιχθυοκιβωτίων 
5.      Γραφεία Διοίκησης , Δημοσίων Υπηρεσιών & συναλλασσόμενων 
6.      Κυλικείο 
7.      Συσκευαστήριο 
 8.     Φυλάκια  εισόδου 
 
Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι: 
 
1.      Η Παροχή Υπηρεσιών μέσων και εγκαταστάσεων για την προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω 
διακίνηση των αλιευμάτων 
2.      Η αποθήκευση αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους 
3.      Η παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των αλιευμάτων 
4.      Η αποθήκευση Αλιευτικών Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 
 

Το Εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της Ιχθυόσκαλας ανέρχεται σε 13 άτομα.  

 

Α.2.7. Ιχθυόσκαλα Πρέβεζας   

Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Πρέβεζας στον οικισμό του Αγίου Θωμά. Λειτουργεί από το 
1991.  

Η ιχθυόσκαλα καταλαμβάνει έκταση 6.172,30.μ. και αποτελείται από συγκρότημα δύο κτιρίων επιφανείας 
816,50τ.μ. που περιλαμβάνει, ενδεικτικά : 

1.      Αίθουσα Δημοπρασίας αλιευμάτων 
2.      Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης Νωπών Αλιευμάτων 
3.      Παγοποιητικό Συγκρότημα 
4.      Αποθήκη  ιχθυοκιβωτίων 
5.      Γραφεία Διοίκησης, Δημοσίων Υπηρεσιών & συναλλασσόμενων  
6.      Συσκευαστήριο 
 

Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι: 
1.      Η Παροχή Υπηρεσιών μέσων και εγκαταστάσεων για την προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω 
διακίνηση των αλιευμάτων 
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2.      Η αποθήκευση αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους 
3.      Η παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των αλιευμάτων 
4.      Η αποθήκευση Αλιευτικών Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 
5.      Η συσκευασία και τυποποίηση αλιευμάτων 
Το Εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της Ιχθυόσκαλας ανέρχεται σε 2 άτομα  
 

Α.2.8. Ιχθυόσκαλα Χανίων  

Βρίσκεται εντός του λιμένος της Σούδας. Το έτος ίδρυση της είναι το 1994 και η λειτουργία της ξεκίνησε το 
1998.   

Η ιχθυόσκαλα καταλαμβάνει έκταση 2.319,13τ.μ. και αποτελείται συγκρότημα δύο κτηρίων  επιφανείας 
1.158,66 τ.μ. που περιλαμβάνει, ενδεικτικά: 

1.      Αίθουσα Δημοπρασίας αλιευμάτων 
2.      Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης Νωπών Αλιευμάτων 
3.      Παγοποιητικό Συγκρότημα 
4.      Αποθήκη  ιχθυοκιβωτίων 
5.      Αποθηκευτικοί Χώροι 
6.      Γραφεία Διοίκησης, Δημοσίων Υπηρεσιών & συναλλασσόμενων  
7.      Κυλικείο 
8.     Φυλάκιο  εισόδου 
 
Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι: 
1.      Η Παροχή Υπηρεσιών μέσων και εγκαταστάσεων για την προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω 
διακίνηση των αλιευμάτων 
2.      Η αποθήκευση αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους 
3.      Η παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των αλιευμάτων 
4.      Η αποθήκευση Αλιευτικών Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 
 

Το Εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της Ιχθυόσκαλας ανέρχεται σε 5 άτομα.  

 

Α.2.9. Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας  

Βρίσκεται εντός του λιμένος της ιστορικής πόλης της Χαλκίδας του Νομού Ευβοίας στην Βοιωτική Ακτή, 
1.000 μέτρα απόσταση από την παλαιά Γέφυρα του Ευρίπου, επί της παραλιακής Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου 
και στο Βόρειο Τμήμα του Ευβοϊκού Κόλπου. Η λειτουργία της ξεκίνησε το 1969. 

Η Ιχθυόσκαλα καταλαμβάνει έκταση 9.048,50τ.μ. και αποτελείται από ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα 
επιφανείας 2.435,98τ.μ. που περιλαμβάνει, ενδεικτικά: 

1.      Αίθουσα Δημοπρασίας αλιευμάτων 
2.      Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης Νωπών Αλιευμάτων 
3.      Παγοποιητικό Συγκρότημα 
4.      Αποθήκη  ιχθυοκιβωτίων 
5       Γραφεία Διοίκησης ,Δημοσίων Υπηρεσιών & συναλλασσόμενων 
 6.      Συσκευαστήριο 
7.      Κυλικείο 
8.      Αποθηκευτικοί Χώροι 
9.     Φυλάκιο  εισόδου 
 
Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι: 
1.      Η Παροχή Υπηρεσιών μέσων και εγκαταστάσεων για την προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω 
διακίνηση των αλιευμάτων 
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2.      Η αποθήκευση αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους 
3.      Η παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των αλιευμάτων 
4.      Η αποθήκευση Αλιευτικών Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 
5.      Η συσκευασία και τυποποίηση αλιευμάτων 
 

Το Εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της Ιχθυόσκαλας ανέρχεται σε 7 άτομα.  

 

Α.2.10. Ιχθυόσκαλα Χίου  

Βρίσκεται πάροδο Καλουτά Ταμπάκικα. Η αρχική  ιχθυόσκαλα ιδρύθηκε το 1965. 

Η ιχθυόσκαλα καταλαμβάνει έκταση 7.600τ.μ. και αποτελείται από ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα 
επιφανείας 2.306,65τ.μ. που περιλαμβάνει, ενδεικτικά: 

1.      Αίθουσα Δημοπρασίας αλιευμάτων 
2.      Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης Νωπών Αλιευμάτων 
3.      Παγοποιητικό Συγκρότημα 
4.      Φούρνος κατάψυξης 
5.      Αποθήκη  ιχθυοκιβωτίων 
6.      Γραφεία Διοίκησης ,Δημοσίων Υπηρεσιών & συναλλασσόμενων 
7.      Συσκευαστήριο 
8.      Κυλικείο 
 
Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι: 
1.      Η Παροχή Υπηρεσιών μέσων και εγκαταστάσεων για την προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω 
διακίνηση των αλιευμάτων 
2.      Η αποθήκευση αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους 
3.      Η παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των αλιευμάτων 
4.      Η αποθήκευση Αλιευτικών Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 
5.      Η συσκευασία και τυποποίηση αλιευμάτων 
 

Το Εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της Ιχθυόσκαλας ανέρχεται σε 6 άτομα.  

Α.2.11. Ιχθυόσκαλα Βόλου  

Βρίσκεται εντός Οργανισμού Λιμένος Βόλου. 

Η ιχθυόσκαλα καταλαμβάνει έκταση 13.512τ.μ. και αποτελείται από ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα 
επιφανείας 3.258,75τ.μ. που περιλαμβάνει, ενδεικτικά: 

1.      Αίθουσα Δημοπρασίας αλιευμάτων 
2.      Ψυκτικούς Θαλάμους Συντήρησης Νωπών Αλιευμάτων 
3.      Χώρο παγοποιείου 
4.      Αποθήκη ακατάλληλων ψαριών 
5.      Αποθήκη  ιχθυοκιβωτίων 
6.      Γραφεία Διοίκησης, Δημοσίων Υπηρεσιών & συναλλασσόμενων 
7.      Συσκευαστήριο 
8.      Κυλικείο 
9.      Χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων 
10.    Αποθήκες παραγωγών 
11.    Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Πυρόσβεσης 
 
Το είδος των δραστηριοτήτων της είναι: 
1.      Η Παροχή Υπηρεσιών μέσων και εγκαταστάσεων για την προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω 
διακίνηση των αλιευμάτων 
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2.      Η αποθήκευση αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους 
3.      Η αποθήκευση Αλιευτικών Εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων 
4.      Η συσκευασία και τυποποίηση αλιευμάτων 
 

α.3. Κεντρική Αγορά Πατρών 

 

Το οικόπεδο της Κεντρικής Αγοράς Πατρών καταλαμβάνει έκταση 52 στρεμμάτων και βρίσκεται στην 
συμβολή των οδών Ακρωτηρίου, Αδαμοπούλου και Γλαύκου, εντός του ΒΙΟΠΑ Πατρών στον δήμο Πατρέων. 

Οι κτιριακές εγκατάστασης της Κεντρικής Αγοράς Πατρών περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το κτίριο διοίκησης, 
κεντρική Πύλη εισόδου, συγκρότημα καταστημάτων της λαχαναγοράς ,υπόστεγα, κλπ. 

Το έτος κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι το 1978. 

Αριθμός υπαλλήλων Ο.Κ.Α.Α.: 1 
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. :  

1. Τα μέτρα προστασίας κατά της πυρκαγιάς, είναι τα εκ του νόμου προβλεπόμενα, ήτοι:  

 Στα καταστήματα της Νέας Αγοράς Κρέατος Αθηνών λειτουργεί σύγχρονο σύστημα 
πυρανίχνευσης.  

 Στον υπόλοιπο χώρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και στα Υποκαταστήματα των 
Ιχθυοσκαλών και της Κεντρικής Αγοράς Πατρών, υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, οι 
οποίοι σε περίπτωση πυρκαγιάς συνδέονται με τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 Σε όλα τα κτήρια του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. (Κ.Α.Α. & Υποκ/τα) έχουν τοποθετηθεί πυροσβεστήρες.  

 Επισημαίνουμε ότι ο σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε απόσταση (100) 
μέτρων από τις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.  

2. Στο κτήριο Διοίκησης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. λειτουργεί σύστημα συναγερμού, το οποίο είναι 
συνδεδεμένο με τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης. 

3. Λειτουργούν κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του κτηρίου Διοίκησης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

4. Λειτουργούν κάμερες ασφαλείας στα Υποκαταστήματα της Λαχαναγοράς Πατρών και των 
Ιχθυοσκαλών Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Χαλκίδας. 

5. Στην Κ.Α.Α. υπηρετεί προσωπικό του κλάδου Φυλάξεως και επιπλέον έχει ανατεθεί η 
φύλαξη της Κ.Α.Α. της Κ.Α.Π., της Ιχθυόσκαλας Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Χαλκίδας, σε 
Ιδιωτική εταιρεία Φύλαξης.  

6. Επισημαίνουμε ότι δεν υπήρξαν μέχρι σήμερα περιπτώσεις κλοπής χρημάτων (από 
χρηματοκιβώτια / ταμεία ή κατά τη μεταφορά τους).  

7. Στο Υποκατάστημα της Ιχθυόσκαλας Πειραιά υπάρχει πυρανίχνευση στο λεβητοστάσιο – 
γεννήτρια και στον υποσταθμό.  

8. Στα Υποκαταστήματα των Ιχθυοσκαλών Πατρών και Χανίων στο και στην αποθήκη 
καυσίμων.   

9. Στο Υποκατάστημα της Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας στο μηχανοστάσιο πυρόσβεσης, τους 
κεντρικούς πίνακες και στο παγοποιείο.  
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Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Β.1. Ασφαλιζόμενα κεφάλαια 

 

Β.1.1. Κεντρική Αγορά Αθηνών 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   

α. Καταστήματα Οπωροκηπευτικών τμ αξία 

1 Καταστήματα εμπόρων (ισόγειο -υπόγειο) Α-Ε  19.290 3.364.000 € 

2 Καταστήματα εμπόρων (ισόγειο -υπόγειο) Η-Λ 15.940 2.727.000 € 

3  ΣΥΝΟΛΟ  34.930 6.091.000 € 

β. Αγορά Καταναλωτή   

1 ΑτΚ 1-11 1.650 566.000 € 

2 ΑτΚ 12-21 1.650 578.000 € 

3 ΑτΚ 22 1120 137.000 € 

  Σύνολο 4.420 1.281.000 € 

γ.  Επιπλέον παλαιά κτίρια      

1 Διοίκηση ,Τράπεζα, ΕΛΤΑ 2600 1.414.000 € 

2 Αίθουσα συγκεντρώσεων  720 345.000 € 

3 Καταστήματα  326 177.000 € 

4 Γραφεία  652 354.000 € 

5 Υπόστεγα  780 112.000 € 

6 Υπόστεγα γραφείων Διοίκησης  540 75.000 € 

7 Κεντρική πύλη 450 217.000 € 

8 Καταστήματα εμπόρων Η-Ζ 1380 283.000 € 

  Σύνολο 7448 2.977.000 € 

δ Νέα κρεαταγορά κτίρια ΙΙ & ΙΙΙ,      

1 Καταστήματα εμπόρων κρέατος  9.237 5.691.000 € 

ε Λοιπά κτίρια      

1 Μηχανοστάσιο  207 83.000,00 € 

2 Γραφείο Πρατηρίου Καυσίμων  7,26 3.000,00 € 

3 Πρατήριο καυσίμων  200 74.000,00 € 

4 Αποθήκη Πλυντηρίου 9,68 3.000,00 € 

5 Θυρωρείο  21,78 9.000,00 € 

6 Κτίριο-εξοπλισμός βιολογικού καθαρισμού 101,76 214.000,00 € 

7 Κτίριο εισόδου 22 10.000,00 € 

  Σύνολο 569,48 396.000,00 € 

  

 Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται και ο 
περιβάλλον χώρος (μάντρες, δρόμοι, 
πεζοδρόμια, στύλοι φωτισμού, πύλες, 
κάγκελα, κ.ο.κ.)     

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  56.604 16.436.000 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ      

1 Έπιπλα, εξοπλισμός κτιρίων, ηλεκτρ. Εξοπλ.   410.000 € 

2 Εξοπλισμός πύλης   494.000 € 

3 Εξοπλισμός αποθηκών, κλπ   26.000 € 
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  Σύνολο   930.000 € 

 

1 Απώλεια ενοικίων για 12 μήνες  5.000.000 € 

 

Β.1.2. Ιχθυόσκαλες 

Ασφαλισμένος 
 Υποκατ. 
Πειραιά  

 Υποκατ. 
Θεσσαλονίκης  

 Υποκατ. 
Πάτρας  

 Υποκατ. 
Πρέβεζας  

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Κτίρια & Βελτιώσεις 1.950.000  2.850.000  675.000  285.000  

Έπιπλα & λοιπός 
Εξοπλισμός 

130.000  2.300.000  125.000  60.000  

Σύνολο 2.080.000  5.150.000  800.000  345.000  

     

Ασφαλισμένος 
 Υποκατ. 
Χαλκίδας  

 Υποκατ. 
Καβάλας  

 Υποκατ. 
Καλύμνου  

 Υποκατ. 
Χίου  

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Κτίρια & Βελτιώσεις 670.000  970.000  530.000  400.000  

Έπιπλα & λοιπός 
Εξοπλισμός 

95.000  115.000  82.000  550.000  

Σύνολο 765.000  1.085.000  612.000  950.000  

     

Ασφαλισμένος 
 Υποκατ. 
Χανίων  

 Υποκατ. 
Αλεξανδρούπολης  

 Υποκατ. 
Βόλου  

 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Κτίρια & Βελτιώσεις 960.000  435.000  700.000   

Έπιπλα & λοιπός 
Εξοπλισμός 

50.000  185.000  170.000  
 

Σύνολο 1.010.000  620.000  570.000   

 
 

Β.1.3. Κεντρική Αγορά Πατρών  

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   

α. Καταστήματα Οπωροκηπευτικών τμ αξία 

1 Καταστήματα εμπόρων (ισόγειο )  4.696 351.000 € 

2 Υπόστεγα  εμπόρων (ισόγειο ) 2.338 110.000 € 

3  ΣΥΝΟΛΟ  7.034 461.000 € 

β.  Λοιπά       

1. Κτίριο Διοίκησης  925 95.000 € 

2. Φυλάκεια  360 18.000 € 

3. Περίφραξη (τοιχίο & συρματόπλεγμα) 860 8.000 € 

  Σύνολο 1285 121.000 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  8.319 582.000 € 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ      

1 Έπιπλα, εξοπλισμός κτιρίων, ηλεκτρ. Εξοπλ.   30.000 € 

2 Εξοπλισμός φυλακίων   10.000 € 

  Σύνολο   40.000 € 

 

Β.2. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ / ΟΡΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Β.2.1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

1. Πυρκαγιά, Κεραυνός, Πυρκαγιά από Δάσος, Ζημιές από Καπνό 

2. Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων, που πέφτουν από αυτά 

3. Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων 

4. Ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πτώση δένδρων και στηλών συνεπεία 
καλυπτομένων κινδύνων 

5. Ευρεία έκρηξη 

6. Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές 

7. Τρομοκρατικές ενέργειες 

8. Κακόβουλες ενέργειες 

9. Κλοπή μετά από διάρρηξη 

10. Ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια της κλοπής μέχρι € 50.000 ανά 
περιστατικό και μέχρι € 100.000 ετησίως 

11. Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα 

12. Χαλάζι, παγετός, χιόνι 

13. Διάρρηξη, διαρροή σωληνώσεων θέρμανσης, κλιματισμού, ύδατος, πυρόσβεσης, 
αποχέτευσης. 

14. Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς μέχρι € 150.000 ανά περιστατικό και ετησίως και άνευ 
εστίας φωτιάς μέχρι € 50.000 ανά περιστατικό και ετησίως 

15. Απώλεια Ενοικίων για 12 μήνες 

16. Θραύση κρυστάλλων και επιγραφών μέχρι € 50.000 ανά περιστατικό και μέχρι € 100.000 
ετησίως 

17. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων και ενοικιαστών συνεπεία πυρκαγιάς/έκρηξης, διαρροής 
σωληνώσεων, βραχυκυκλώματος (μόνο υλικές ζημίες) μέχρι € 500.000 ετησίως και ανά 
περιστατικό 

18. Σεισμός και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού 

19. Αιφνίδια καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση εδάφους. 

Β.2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

1. Ζημιές στην υφιστάμενη περιουσία από εργασίες ανακαίνισης, συντήρησης, επισκευής, 
βελτίωσης και επέκτασης εγκαταστάσεων με όριο αποζημίωσης € 200.000 ανά 
περιστατικό και ετησίως. 

2. Ζημιές σε ακίνητη περιουσία στον περιβάλλον χώρο από όλους τους καλυπτόμενους 
κινδύνους με όριο για ζημιές προκαλούμενες από καιρικά φαινόμενα μέχρι € 200.000 ανά 
γεγονός και ετησίως.  
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3. Κάλυψη νεοαποκτηθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων μέχρι € 200.000 με περίοδο 
γνωστοποίησης εντός 4 μηνών και είσπραξη αναλογικών ασφαλίστρων. 

 

 

Β.2.3. ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ (τα όρια περιλαμβάνονται στο ασφ. 
Κεφάλαιο) 

 Έξοδα αποκομιδής ερειπίων μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά περιστατικό 
και ετησίως. 

 Αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων, και έξοδα δημοσίων αρχών μέχρι 10% του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά περιστατικό και ετησίως. 

 Έξοδα αποτροπής και περιορισμού ζημιάς μέχρι € 100.000 ανά περιστατικό και ετησίως. 

 

Β.2.4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όρος προστασίας υπασφάλισης μέχρι 10% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου. 

 Όρος 72 ωρών. 

 Βάση αποτίμησης αποζημίωσης:  

o Για κτίρια και βελτιώσεις και μόνιμο εσωτερικό και εξωτερικό εξοπλισμό αυτών, οι 
ασφαλισμένες αξίες έχουν υπολογιστεί και θα αποζημιώνονται με βάση την αξία 
αντικατάστασης/ανοικοδόμησης αυτών.  

o Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ηλικίας μέχρι 3 ετών θα 
αποζημιώνονται σε αξίες αντικατάστασης με νέα ίδιων ή ισοδύναμων τεχνικών 
προδιαγραφών και λειτουργικών απαιτήσεων ή δυνατοτήτων. 

o Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία θα αποζημιώνονται σε αξία αντικατάστασης με 
καινούργια για περιουσιακά στοιχεία των οποίων η παλαιότητα δεν ξεπερνά το 50% 
της αξίας καινούργιους. Εφόσον η παλαιότητα ξεπεράσει από το 50% της αξίας 
καινούργιους, η αποζημίωση θα υπολογίζεται σε τρέχουσες πραγματικές αξίες. 

 Προσθήκη νέων ή διαγραφή περιουσιακών στοιχείων 

Η ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν στην 
κυκλοφορία ύστερα από επισκευή ή που εκ παραδρομής δεν έχουν ασφαλιστεί κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, θα γίνεται με έγγραφή γνωστοποίηση του Ο.Κ.Α.Α. προς 
την ασφαλιστική εταιρεία και θα ισχύει υποχρεωτικώς για αυτήν από τη λήψη της 
γνωστοποίησης με τους ίδιους όρους, ασφάλιστρα και συμφωνίες. Επίσης, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης ο Ο.Κ.Α.Α. έχει δικαίωμα να ζητά ακύρωση ασφάλισης 
περιουσιακών στοιχείων. 
 

Β.2.5. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Σεισμός και Καθίζηση, 
Κατολίσθηση, ύψωση εδάφους 

1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά 
ζημιογόνο γεγονός 

Κλοπή, συνέπεια διάρρηξης 10% της ζημιάς με ελάχιστο € 1.500,00 - ανά 
ζημιογόνο γεγονός 

Ζημιές από καιρικά φαινόμενα, 
ύδατα εν γένει, διάρρηξη 

σωληνώσεων εντός κτιρίων 

10% της ζημιάς με ελάχιστο € 1.500,00 - ανά 
ζημιογόνο γεγονός 
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Ζημιές από καιρικά φαινόμενα 
και ύδατα εν γένει, εκτός κτιρίων 

10% της ζημιάς με ελάχιστο € 5.000,00 - ανά 
ζημιογόνο γεγονός 

Ζημιές από βραχυκύκλωμα με 
εστία φωτιάς 

€ 200,00 - ανά ζημιογόνο γεγονός 

Ζημιές από βραχυκύκλωμα άνευ 
εστίας φωτιάς 

€ 750,00 - ανά ζημιογόνο γεγονός 

Ζημιές από θραύση κρυστάλλων € 200,00 - ανά ζημιογόνο γεγονός 

Απώλεια ενοικίων 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες ανά ζημιογόνο 
γεγονός 

Λοιπές ζημιές € 1.000,00 - ανά ζημιογόνο γεγονός 

 

Β.2.6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

2 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. 
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Γ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Γ.1. Περιγραφή ασφαλιστικής κάλυψης: 

Η ασφάλιση θα καλύπτει την εκ του νόμου προβλεπόμενη αστική ευθύνη του Ο.Κ.Α.Α. σύμφωνα με τα 
άρθρα 914 – 932 του Αστικού Κώδικα και τα 105-106 του ΕισΝΑΚ (ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου) για 
απαιτήσεις τρίτων συνεπεία σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών τις οποίες ενδεχομένως αυτοί 
υποστούν συνεπεία  

 την εν γένει λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Α. είτε υπαίθριων είτε 
στεγασμένων,  

 από την εν γένει παροχή υπηρεσιών και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Α. στα πλαίσια 
της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών 

 

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των τρίτων περιλαμβάνονται και οι γείτονες και οι ενοικιαστές των 
εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Α. 

 

Επίσης, στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται και η κάλυψη της εργοδοτικής αστικής ευθύνης για όλους τους 
εργαζομένους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Ο.Κ.Α.Α., και κατά την ενάσκηση των εργασιών 
τους εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα, για 
την κάλυψη απαιτήσεων σωματικών βλαβών τις οποίες ενδεχομένως υποστούν κατά την άσκηση της 
εργασίας τους και για τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις του εργοδότη, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης και τη διαφορά των ημερομισθίων μεταξύ καταβεβλημένου 
από τον ασφαλιστικό φορέα και του πραγματικού ημερομισθίου κάθε εργαζομένου όπως προκύπτει από 
τις επίσημες μισθολογικές καταστάσεις του Ο.Κ.Α.Α. με μέγιστο αριθμό ημερών τις 45. 

 

Ανώτατα όρια κάλυψης για τις τοποθεσίες όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α: 

 

Γ.2. Γενική Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές κατ’ άτομο και κατά περιστατικό  1.500.000 € 

Ανώτατο όριο συμβολαίου για όλη την περίοδο ασφάλισης 3.000.000 € 

 

Γ.3. Ευθύνη Εργοδότη [ως ανεξάρτητο όριο κάλυψης] 

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο 500.000 € 

Ομαδικό ατύχημα 1.500.000 € 

Ανώτατο όριο συμβολαίου για όλη την περίοδο ασφάλισης 1.500.000 € 

 

Γ.4. Επεκτάσεις κάλυψης 

 Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή σωληνώσεων και 
βραχυκυκλώματος (κατ' επέκταση του συμβολαίου πυρός για υλικές ζημιές). 

 Προσωπική ευθύνη στελεχών και υπαλλήλων του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια επαγγελματικών 
ταξιδιών και επισκέψεων. 

 Ευθύνη από την χρήση περονοφόρων οχημάτων (CLARKS) και λοιπών οχημάτων εντός των 
εγκαταστάσεων (Ισχύει καθ' υπέρβαση των ορίων που δίνονται από την υποχρεωτική ασφάλιση του 
κλάδου αυτοκινήτων). 

 Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των 
ζημιών στα ίδια τα οχήματα και στα ίδια τα εμπορεύματα. 
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 Ευθύνη από την εκτέλεση μικροεργασιών για βελτιώσεις, επισκευές, ανακινήσεις των 
εγκαταστάσεων, για έργα προϋπολογισμού μέχρι € 70.000. 

 Ευθύνη από τη λειτουργία και συντήρηση, πτώση ή θραύση διαφημιστικών πινακίδων & φωτεινών 
επιγραφών εν γένει που είναι τοποθετημένες στις εγκαταστάσεις του Ο.Κ.Α.Α. 

 Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρων στάθμευσης εντός των εγκαταστάσεων για 
ζημιές που θα συμβούν με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου από πυρκαγιά που προέρχεται από τις 
εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου. 

 Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων προσώπων και φορτιών, και κυλιόμενων κλιμάκων, 
χειροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων. 

 Ευθύνη από την κατοχή, λειτουργία και πτώση φωτεινών διαφημιστικών πινακίδων.  

 Ευθύνη προς τρίτους εξαιτίας τυχαίας και ξαφνικής περιβαλλοντικής ρύπανσης μέχρι € 200.000. 

 

Γ.5. Ειδικοί όροι 

 Στην έννοια των τρίτων περιλαμβάνονται και οι γείτονες και οι ενοικιαστές των εγκαταστάσεων του 
Ο.Κ.Α.Α. Προσθήκη νέων ή διαγραφή περιουσιακών στοιχείων. 

 Η ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν στην κυκλοφορία ύστερα 
από επισκευή ή που εκ παραδρομής δεν έχουν ασφαλιστεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης, θα γίνεται με έγγραφή γνωστοποίηση του Ο.Κ.Α.Α. προς την ασφαλιστική εταιρεία και 
θα ισχύει υποχρεωτικώς για αυτήν από τη λήψη της γνωστοποίησης με τους ίδιους όρους, 
ασφάλιστρα και συμφωνίες. Επίσης, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ο.Κ.Α.Α. έχει δικαίωμα να 
ζητά ακύρωση ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων. 

 

Γ.6. Απαλλαγές 

Σε κάθε υλική ζημιά € 1.500. 

 

 

Γ.7. Ενεργοποίηση κάλυψης 

Απαιτήσεις τρίτων για ζημιογόνα γεγονότα που θα συμβούν εντός της περιόδου κάλυψης (loss occurence). 

 

Γ.8. Γεωγραφικά όρια κάλυψης 

Εντός της Ελληνικής Επικράτειας 

 

Γ.9. Τρόπος πληρωμής 

2 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις 

 

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Περιγραφή κάλυψης 

Η υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία των οχημάτων, υλικές ζημιές 
από ανασφάλιστο όχημα, προστασία bonus malus, φροντίδα ατυχήματος, θραύση κρυστάλλων, προσωπικό 
ατύχημα, σύμφωνα με τα ακόλουθα όρια: 

Αστική Ευθύνη: 
Σωματικές βλάβες ή θάνατος σύμφωνα με τα ελάχιστα από την νομοθεσία προβλεπόμενα, ήτοι € 
1.000.000.- ανά θύμα 
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o Υλικές ζημιές σύμφωνα με τα ελάχιστα από την νομοθεσία προβλεπόμενα, ήτοι € 1.000.000.- ανά 
ατύχημα 

o Επέκταση κάλυψης για Σωματικές βλάβες και Υλικές ζημιές από την χρήση του οχήματος ως 
εργαλείου με ελάχιστο όριο σωματικών βλαβών € 1.000.000.- ανά θύμα και για υλικέ ζημιές € 
1.000.000.- ανά ατύχημα 

 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα με ελάχιστο όριο € 30.000 ανά όχημα κατ’ έτος 

 Θραύση κρυστάλλων με ελάχιστο όριο € 1.500.- ανά όχημα 

 Προσωπικό ατύχημα οδηγού με ελάχιστο € 15.000.- ετησίως 

 

Τα ασφάλιστρα θα δοθούν στην οικονομική προσφορά αναλυτικά ανά όχημα και ο τρόπος πληρωμής θα 
είναι σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. 

 

 

 

Κατάσταση οχημάτων: 

 

Α/Α     
ΑΡ. 

ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΚΑ ΕΤΟΣ ΙΠΠΟΙ 

1 ΟΚΑΑ 18233 ΜΕ01738 ΜΕ/ΕΙΔ.ΤΥΠ. DAEWOO 1999 140 

2 ΟΚΑΑ 18233 ΜΕ798424 ΜΕ/ΕΙΔ.ΤΥΠ. FENWICK 2004 140 

3 ΟΚΑΑ 18233 ΚΗΟ4217 ΦΙΧ ΥΔΡ. RENAULT 1998 59 

4 ΟΚΑΑ 18233 ΚΗΟ4312 ΦΙΧ ΑΠΟΡΡΙ SCANIA 1995 66 

5 ΟΚΑΑ 18233 KHO4293 ΦΙΧ MITSUBISHI 1995 14 

6 ΟΚΑΑ 18233 KHO4104 ΕΙΧ PEUGEOT 1999 11 

7 ΟΚΑΑ 18233 ΜΕ36115 ΜΕ/ΕΙΔ.ΤΥΠ. HITACHI 1994 115 

8 ΟΚΑΑ 18233 ΑΤ13122 ΜΕ/Γ.ΕΛΚ+2Ρ FERGUSON 1976 45 

9 ΟΚΑΑ 18233 ME42930 ΜΕ/Γ.ΕΛΚ+2Ρ URSUS 1976 45 

Α/Α ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ TK ΑΡ. ΚΥΚ/ΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΚΑ ΕΤΟΣ  ΙΠΠΟΙ 

1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18700 ΜΕ127563 
ME/                            
PERONOFO 

MITSUBISHI 2008 
 

33 

2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18700 ΜΕ127564 
ME/                            
PERONOFO 

MITSUBISHI 2008 
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3 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34100 ΜΕ107585 
ΜΕ/ 

MITSUBISHI 2008 

 

18,8 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  

4 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34100 ΜΕ107584 
ΜΕ/ 

MITSUBISHI 2008 

 

46,4 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  

5 ΠΑΤΡΩΝ 26222 ΜΕ109570 
ΜΕ/ 

MITSUBISHI 2009 

 

32 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  

6 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 48100 ΜΕ103933 
ΜΕ/ 

MITSUBISHI 2008 

 

19 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  

7 ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΜΕ107217 
ΜΕ/ 

MITSUBISHI 2008 

 

18,8 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  

8 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 57004 ΜΕ109151 ΜΕ/ MITSUBISHI 2008  33 
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Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Ε.1. Κεντρική Αγορά Αθηνών 

 

Μεταφορά Χρημάτων 

Όριο ανά μεταφορά 25.000€ ανά τοποθεσία 

Ανώτατο όριο κάλυψης για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου 60.000€ 

 

Κλοπή/Ληστεία Χρημάτων εντός των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας των γραφείων 

Ληστεία ταμείου, κλειδωμένου συρταριού ανά γεγονός 10.000€ 

Ανώτατο όριο κάλυψης για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου 30.000€ 

 

Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου 

Όριο χρηματοκιβωτίου € 10.000 μετρητά & € 350.000 Επιταγές 

 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  

9 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 57004 ΜΕ54972 
ΜΕ/ NUOVA 

DETAS 
1996 

 

43,2 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  

10 ΚΑΒΑΛΑΣ 65404 ΜΕ106447 
ΜΕ/ 

MITSUBISHI 2008 

 

33 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  

11 ΚΑΒΑΛΑΣ 65404 ΜΕ106446 
ΜΕ/ 

MITSUBISHI 2008 

 

33 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  

12 ΧΑΝΙΩΝ 73200 ΜΕ108050 
ΜΕ/ 

MITSUBISHI 2008 

 

32 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  



49 

 

Ασφαλισμένος 
 Ιχθυόσκαλα 

Πειραιά  
 Ιχθυόσκαλα 

Πάτρας  
 Ιχθυόσκαλα 

Αλεξανδρούπολης 
 Ιχθυόσκαλα Χίου  

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ    

Μεταφερόμενο 
όριο ανά 
μεταφορά 
μετρητά και 
επιταγές 

25.000 10.000 5.000 5.000 

Ανώτατο ποσό 
για όλη τη 
διάρκεια 
ασφάλισης 

50.000 20.000 15.000 15.000 

Χρηματοκιβώτια 
μετρητά και 
επιταγές 

Μετρητά 10.000 

3.000 3.000 3.000 Επιταγές 
350.000 

Ασφαλισμένος 
Ιχθυόσκαλα 

Πρέβεζας 
Ιχθυόσκαλα 
Καλύμνου 

Ιχθυόσκαλα 
Χαλκίδας 

Ιχθυόσκαλα 
Θεσσαλονίκης 

Μεταφερόμενο 
όριο ανά 
μεταφορά 

5.000 5.000 10.000 25.000 

Ανώτατο ποσό 
για όλη τη 
διάρκεια 
ασφάλισης 

15.000 15.000 20.000 50.000 

Χρηματοκιβώτια 3.000 3.000 3.000 
Μετρητά  10.000 

Επιταγές 350.000 

ΟΡΙΑ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ιχθυόσκαλα 
Καβάλας 

Ιχθυόσκαλα 
Χανίων  

  

Μεταφερόμενο 
όριο ανά 
μεταφορά 
μετρητά και 
επιταγές 

10.000 10.000   

Ανώτατο ποσό 
για όλη τη 
διάρκεια 
ασφάλισης 

20.000 20.000   

Χρηματοκιβώτια 
μετρητά και 
επιταγές 

       Μετρητά 
        10.000 

3.000   

 

       Επιταγές 
       150.000    

 


