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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ 

 
 
 

για τη 
 
 
 

 
« ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.» 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 647/10/ΔΠ 

 
 

για την  
 

«ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε » 

 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
10. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
12. ΑΝΑΘΕΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
13. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
15. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΛΕΚΤΙΚΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  THΣ ΔΕΠΑ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Αριθμός Διαγωνισμού : 647/10ΔΠ 
 
 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. (εφεξής καλουμένη ΔΕΠΑ) προκειμένου να συνεργαστεί με 

ασφαλιστική εταιρία για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης των Πάγιων Περιουσιακών 
Στοιχείων/Μηχανικών Βλαβών/Διακοπής Εργασιών, Αστικής Ευθύνης και Τρομοκρατικών Ενεργειών της 
ΔΕΠΑ Α.Ε»,προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και σας καλεί να υποβάλετε την προσφορά σας, σε 
σφραγισμένο φάκελο, έως και την ……………………………… και  μέχρι ώρα  12:00,  στη  διεύθυνση ΔΕΠΑ 
Α.Ε., Μαρίνου Αντύπα 92,  141 21 Ηράκλειο Αττικής με την ένδειξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ 
Αρ. 647/10 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» – ΥΠΟΨΗ ΚΑΣ Ι. ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ”. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 530.000,00για  ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης €530.000,00 για το δεύτερο  
έτος. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ  ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ. 

 
 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ. 
 
2.   ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και την οδηγία 2004/17/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στο 
Ελληνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 59/2007, η οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ 
ΔΕΠΑ και προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οποιαδήποτε αντιδικία θα υπόκειται στη 
δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.  
  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τον ισχύοντα Κανονισμό  
Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προμηθειών (ΦΕΚ 1037/Β/25.07.2003 /Απόφαση Αριθ. Δ1/Γ/12808) όπως 
κατωτέρω περιγράφεται. 
 
Σημειώνεται ρητά ότι η ΣΥΜΒΑΣΗ που θα υπογραφεί, υπόκειται στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων 
του Νόμου 3310/2005  (ΦΕΚ 30/14.2.2005 Τεύχος Α΄) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το 
Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/10.11.2005 Τεύχος Α΄) [βλ. ΚΥΑ 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ Β’ 1673/2007)]. 
 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
            Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται: 

• Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.   

• Ασφαλιστικές Εταιρείες 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 εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους 
μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 

• Συμπράξεις ασφαλιστικών  εταιριών  που  υποβάλλουν κοινή  προσφορά και  έχουν ορίσει Ηγήτρια 
(Leader) ασφαλιστική εταιρία,  στη σύμπραξη σύμφωνα με τα κατωτέρω. 
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4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει από τη ΔΕΠΑ στο 
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε τρίτα 
πρόσωπα πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΔΕΠΑ.  
Η ΔΕΠΑ επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος να αποκλείσει από τον παρόντα Διαγωνισμό υποψηφίους 
που αποδεδειγμένα έχουν παραβιάσει την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου. 
Η ίδια υποχρέωση εχεμύθειας θα δεσμεύει τόσο τον Ανάδοχο του Διαγωνισμού όσο και τους μη επιλεγέντες 
υποψηφίους. 

 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

5.1 Η ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρεία που θα επιλεγεί από τη ΔΕΠΑ, στα πλαίσια του παρόντος 
διαγωνισμού, για την ασφάλιση παγίων περιουσιακών στοιχείων/μηχανικών βλαβών/διακοπής 
εργασιών, αστικής ευθύνης και τρομοκρατικών ενεργειών, θα προσφέρει συγκεκριμένου περιεχομένου 
και λεκτικού ασφαλιστήρια συμβόλαια , των οποίων το πλαίσιο έχει ήδη προδιαγράψει η ΔΕΠΑ και 
περιγράφονται στο παρόν τεύχος της Διακήρυξης (Παράρτημα Α). 

 
5.2 Η ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρία  μπορεί  για την  τοποθέτηση  των  ασφαλιστικών  προγραμμάτων 

που ζητούνται να  συνεργαστεί με  αντασφαλιστή  μεσίτη. Ο  αντασφαλιστικός μεσίτης που θα επιλεγεί  
θα πρέπει  για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης  να έχει αποκλειστική  συνεργασία μαζί της  
και να αναφερθεί ονομαστικά με την κατάθεση της προσφοράς. 

 
5.3  Η ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρία δεν δικαιούται να αντικαθιστά τους αντασφαλιστές που 

γνωστοποιήθηκαν με την προσφορά της κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης  χωρίς την  
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΠΑ 

 
5.4 Η ισχύς  των προσφορών  θα  είναι  για  3 μήνες . 

 
5.5  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν οικονομική 

προσφορά  με  βάση τους όρους των ασφαλιστηρίων  που συνοδεύουν την  παρούσα πρόσκληση. 
Τροποποιήσεις των όρων των συμβολαίων δεν γίνονται αποδεκτές, με αποτέλεσμα η προσφορά να είναι 
απορριπτέα. 

 
5.6  Οι απαλλαγές και τα όρια κάλυψης θα  είναι σε  Ευρώ (€) . 

 
5.7  Η διάρκεια των  ασφαλιστηρίων συμβολαίων  που θα υπογραφούν  θα είναι  για ένα έτος   με  δικαίωμα 

παράτασης  για ένα  ακόμα έτος κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας 
 

  
6.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε δύο (2) 
ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα ως εξής : 

 
 ΦΑΚΕΛΟΣ Α’  - Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

6.1  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους €50.000,00 σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα – Παράρτημα 
Δ . Η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι αορίστου χρόνου ή να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος των  προσφορών. 
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        Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην  Ελλάδα ή 
από Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει άδεια διενέργειας τραπεζικών Εργασιών. 
 

        Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την κατάθεση της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης. Στους  λοιπούς Προσφέροντες οι 
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής  επιστρέφονται μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. 

 
6.2 Υπεύθυνη δήλωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπό της, ότι 

έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
 

6.3 Δήλωση διορισμού αντικλήτου του διαγωνιζόμενου με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ κ.λ.π.) για κάθε επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί και δήλωση 
αποδοχής του διορισθέντος αντικλήτου. 

 
6.4 Υπεύθυνη δήλωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, δεόντως υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο 

της, ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς τα στοιχεία που προσκομίστηκαν και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την 
κάλυψη των κινδύνων και την παροχή των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στον παρόντα διαγωνισμό. 

 
6.5 Τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα : 

 
- Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η άδεια συστάσεως και το 

καταστατικό. 
- Τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκαν οι μέχρι σήμερα τυχόν 

τροποποιήσεις του καταστατικού.  
- Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
- Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα καθώς και για τις 

υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρία. 
- Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου ανακοινώνονται τα ονόματα των μελών του 

νέου Δ.Σ. 
- Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο να ορίζει Εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο να 

υπογράψει και να υποβάλει την Προσφορά  και να εκπροσωπήσει τον Προσφέροντα μέχρι και την 
ημερομηνία υπογραφής της Ασφαλιστικής Σύμβασης . 

 
-  Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπο, τον οποίο θα έχει ορίσει το αρμόδιο Όργανο του 

Προσφέροντα ότι αποδέχεται την ισχύ του Πληρεξουσίου χωρίς όρους 
 

Καταστατικό ιδρύσεως και διατάξεις τoυ Ν. 3310/2005 και τoυ Π.Δ. 82/96  
 

Για τις συμμετέχουσες στο Διαγωνισμό Εταιρείες διαπιστώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΠΑ) και 
ελέγχεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, 
όπως αυτός ισχύει, η συνδρομή η μη των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων ή απαγορεύσεων, κατά την έννοια και 
υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 & 4 του παραπάνω νόμου. Επίσης, σημειώνεται ότι ο έλεγχος του 
άρθρου 5 του ν. 3310/2005 είναι διαρκής και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της.  
 

Ειδικώς, εφόσον λόγω της συνδρομής της ασυμβίβαστης ιδιότητας  αποδειχθεί με οριστική δικαστική 
απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού εξαιτίας ενεργητικής 
διαφθοράς, η ΔΕΠΑ υποχρεούται, εφόσον συνεχίζει η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, να ποκλείσει 
τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, εάν δε συνεχίζεται η εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Επίσης σημειώνεται ότι,  εφόσον το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο διαπιστώσει τη συνδρομή 
ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 & 4 
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του παραπάνω νόμου, εκδίδεται απορριπτική απόφαση και η ΔΕΠΑ υποχρεούται να αναδείξει ως 
ανάδοχο τον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο, ο δε εκπεσών ανάδοχος πέραν των κυρώσεων 
του άρθρου 7 του ν. 3310/2005, υποχρεούται να καταβάλει στη ΔΕΠΑ τη διαφορά του ανταλλάγματος 
που τυχόν θα προκύψει από την κατακύρωση της Σύμβασης στον αμέσως επόμενο. Με το άρθρο 8 
παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Αναθέτουσα αρχή (ΔΕΠΑ) ελέγχει επί 
ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια 
εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε η διάταξη αυτή από τις παρ. 4 & 5 του άρθρου 4 του ν. 3414/2005. Η κήρυξη του 
απαραδέκτου γίνεται από την Αναθέτουσα αρχή (ΔΕΠΑ) αμέσως μετά το άνοιγμα των υποφακέλλων 
των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. 
 
Συνεπώς,  οι συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση όπου να 
δηλώνουν ότι δεν είναι εξωχώριες. 
 

Οι Ελληνικές Εταιρείες  πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3310/05 και του Π.Δ. 82/96, όπως 
ισχύουν, να προσκομίσουν: 

 
 α. Βεβαίωση της Δ/vσης Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές. 
  
 β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 

μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

 
Εφόσον από την παραπάνω κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρίας είναι άλλες Ανώνυμες 
Εταιρίες με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι 
μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 
προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, 
στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής 
στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά 
ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. 

 
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών ανωνύμων εταιριών ισχύει και για τις αλλοδαπές 
ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της 
δραστηριότητας ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο 
σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 
μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, πρέπει να προσκομισθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΠΑ) σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά πρέπει να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην 
περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία 
υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΠΑ) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των 
μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της 
ανώνυμης εταιρίας. Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, 
υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό 
(1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι 
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει 
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, τους λόγους δε αυτούς θα κρίνει και 
θα αξιολογήσει η Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΠΑ). 
 

 
Σημειωτέον, ότι οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ε.Ε και των χωρών του ΟΟΣΑ 
εταιρίες δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν ονομαστικές μετοχές. 
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Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή 
του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

 
Εφόσον για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την 
έδρα τους, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να 
προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΠΑ) κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής στον 
διαγωνισμό τα ακόλουθα έγγραφα: 

 
αα) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο της χώρας της έδρας της εταιρίας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. 
Προκειμένου περί εταιρίας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της 
ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από 
την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση του καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της 
να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές.  

ββ) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρίας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο 
μετοχών κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της υποψηφιότητας. 

γγ)  κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας. 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενημερωμένα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στη ΔΕΠΑ πριν την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Από τα έγγραφα του εδαφ. α’ περ. (ββ) και (γγ) της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που να έχει συντελευτεί το αργότερο 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στη ΔΕΠΑ. 
 
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή  του κράτους 
συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται, σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί στην 
ελληνική ή αγγλική από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  
 

6.7  Για κάθε μορφή Εταιρίας, υπεύθυνη δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι: 
 

i)  ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
παρόμοια κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των προαναφερομένων 

ii)  ο προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την επαγγελματική του 
δραστηριότητα και συμπεριφορά 
iii)  ο προσφέρων δεν έχει διαπράξει καμία εμπορική απάτη. 
 

6.8   Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής 
Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό και Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων 
είναι  ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε Επαγγελματικές 
ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας.  

 
6.9 Βεβαίωση λειτουργίας της Ασφαλιστικής Εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι κλάδοι στους οποίους 

δραστηριοποιείται από την Επιτροπή  Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α).  
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6.10 Bεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ή της Επιτροπής  Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) για την κάλυψη των 
τεχνικών αποθεμάτων των τριών (3) τελευταίων  κλεισμένων και ελεγμένων χρήσεων των  
προσφερόντων. Για τις αλλοδαπές εταιρίες αντίστοιχα έγγραφα της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής 
της χώρας του προσφέροντος. 

 
6.11 Φ.Ε.Κ όπου δημοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεως ) των 

ετών  2007,2008,2009. 
 
6.12  Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/88 υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπό του προσφέροντα στην 

οποία θα δηλώνεται ότι δραστηριοποιείται ο προσφέρων  στον κλάδο πυρός και ότι έχει  μέσο όρο 
ασφαλίστρων κατά τα τρία (3) τελευταία έτη  (2007, 2008, 2009) από  πρωτασφαλίσεις τουλάχιστον  
Ευρώ €10.000.000,00 

6.13  Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/88 υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπό του προσφέροντα στην 
οποία θα δηλώνεται ότι δραστηριοποιείται ο προσφέρων  στον κλάδο αστικής ευθύνης  και ότι έχει 
μέσο όρο ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2007, 2008, 2009)  
τουλάχιστον  Ευρώ € 2.500.000,00 

6.14  Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/88 υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπό του προσφέροντα στην οποία 
θα δηλώνεται ότι τα στελέχη που θ α διαχειριστούν τις ασφαλίσεις της αναθέτουσας αρχής  διαθέτουν  
κατ’ ελάχιστο γνώση της αγγλικής γλώσσας και 5ετή εμπειρία στη διαχείριση ασφαλίσεων  κλάδου 
πυρός, και αστικής ευθύνης μεγάλων πελατών. Μεγάλοι πελάτες  θεωρούνται  για τους σκοπούς της 
παρούσας  πελάτες των οποίων  ο ετήσιος  κύκλος  εργασιών  είναι  πάνω από τριάντα εκατομμύρια  
ευρώ (30.000.000€)  

6.15.  Υπεύθυνη Δήλωση της ασφαλιστικής εταιρίας , υπογεγραμμένη από τον Νομίμως εξουσιοδοτημένο  
Εκπρόσωπο της, ότι σε περίπτωση ανάθεσης εγγυάται 1) την  κάλυψη  ποσοστού 100% και 2) ότι 
όλοι οι αντασφαλιστές  που θα χρησιμοποιηθούν θα  έχουν  Rating  το οποίο θα  είναι  κατ’ ελάχιστον 
Α(-) Standard and Poors ή εναλλακτικά Α(-)  AM Best.  

6.16 Υπεύθυνη Δήλωση της ασφαλιστικής εταιρίας, υπογεγραμμένη από τον νομίμως εξουσιοδοτημένο 
Εκπρόσωπό της, στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του επιλεγέντος αντασφαλιστικού μεσίτη με 
τον οποίο η ασφαλιστική εταιρία συνεργάζεται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των 
αντασφαλιστικών καλύψεων του παρόντος Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια 
συνεργασία, η δήλωση θα αναφέρει ότι η ασφαλιστική εταιρία δε συνεργάζεται με αντασφαλιστικό 
μεσίτη για τις καλύψεις του παρόντος Διαγωνισμού. 

6.17  Υπεύθυνη Δήλωση της ασφαλιστικής εταιρίας , υπογεγραμμένη από τον Νομίμως εξουσιοδοτημένο  
Εκπρόσωπο της, ότι σε περίπτωση ανάθεσης  σε αυτήν της αιτούμενης ασφαλιστικής κάλυψης θα 
προσκομίσει στη ΔΕΠΑ εντός  10 εργασίμων ημερών από την  ημερομηνία κατακύρωσης  
πληροφόρηση  που αφορά στην επωνυμία και στο ποσοστό  συμμετοχής των αντασφαλιστών 
εταιριών   στην ασφαλιστική  κάλυψη της ΔΕΠΑ και  την πλέον πρόσφατη αξιολόγηση  που έχουν 
λάβει οι συμμετέχουσες αντασφαλιστικές  εταιρίες από  AM  BEST ή εναλλακτικά STANDARD & 
POORS, καθώς και πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης (Cover Notes) 

6.18   Eιδικά για τις συμπράξεις εταιριών θα πρέπει για κάθε μέλος της Σύμπραξης να κατατεθούν όλα τα ως  
άνω Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) καθώς  
και συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Σύμπραξης όπου : 

 
− θα συστήνεται η Σύμπραξη  
− θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό της ασφαλιστικής κάλυψης που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος στο σύνολο της Προσφοράς,  
− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 

Σύμπραξης (Ηγέτης) 
−  να ορίζεται κοινός Εκπρόσωπος και Αντίκλητος της Σύμπραξης και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Σύμπραξης και των μελών της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής.  
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−  Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Σύμπραξης από το οποίο να προκύπτει η 
έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Σύμπραξη, και στο Διαγωνισμό 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ : ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ Α’ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β’  -  Οικονομική Προσφορά 
 

Ο φάκελος Β  θα πρέπει εμφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονομικά στοιχεία. Για τον σκοπό αυτό, ο 
προσφέρων πρέπει να χρησιμοποιήσει την κόκκινη ετικέτα που παρέχεται με το παρόν τεύχος διακήρυξης ή 
να χρησιμοποιήσει άλλη ευδιάκριτη ετικέτα, που να υποδεικνύει τα περιεχόμενα με σαφήνεια. 
 

1. Οι προσφέροντες καλούνται να συντάξουν την οικονομική προσφορά τους με τυποποιημένο τρόπο  
συμπληρώνοντας το συνημμένο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’ Τα ολικά ασφάλιστρα θα  
αναφέρονται σε  ΕΥΡΩ επί ποινή αποκλεισμού.  

 
2. Η οικονομική προσφορά πρέπει επιπροσθέτως να περιέχει περιγραφή της ανάλυσης των     

επιβαρύνσεων σε απόλυτο ποσό και ποσοστό (π.χ Συντελεστή Ασφαλίστρων, Δικαίωμα  
Συμβολαίου, Φόρο Ασφάλισης,   

 
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Επίσης, διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων 

στην οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεις επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του 
 διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντα  που 
τις διατυπώνει. 

 
 
Η οικονομική προσφορά θα είναι δεόντως υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του 
προσφέροντος. 

 
 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Την 12:30 μ.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι την  …………………xx/xx/2010  η 
υπηρεσία της ΔΕΠΑ που τις παρέλαβε (Κεντρική Γραμματεία) θα τις παραδώσει στις Επιτροπές 
Αποσφράγισης & Αξιολόγησης (που θα ονομάζονται στη συνέχεια  Επιτροπή) και η οποία θα ανοίξει τους 
φακέλους Α’. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει παρουσία των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των εταιριών που 
έχουν παραλάβει τα τεύχη του διαγωνισμού και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την προσφορά εφόσον το 
επιθυμούν, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία : 

 
− H Επιτροπή θα αποσφραγίσει τους φακέλους Α’ και θα προσυπογράψει το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια 

θα ελεγχθεί η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, βάσει των απαιτήσεων του Διαγωνισμού.  
 
− Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Άρθρο 6.1, 6.2,  & 6.4, 

σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, καθιστά την προσφορά απορριπτέα. 
 
− Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες να υποβάλουν μέσα σε δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα γνωστοποίησής τους (με τηλεομοιοτυπία) ελλείποντα δικαιολογητικά με 
την εξαίρεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούμενη  παράγραφο. Αν τα υπόψη 
δικαιολογητικά (ήτοι, πλην εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, τα οποία 
υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού), δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η ΔΕΠΑ επιφυλάσσεται του 
δικαιώματος να απορρίψει τις σχετικές προσφορές. 
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− Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών δυνατόν να ζητηθεί από τους προσφέροντες να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν περαιτέρω δικαιολογητικά ή πληροφορίες, αλλά μόνο για τα 
συγκεκριμένα σημεία που ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι προσφέροντες θα πρέπει ν’ 
απαντήσουν γραπτά το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του 
ερωτήματος της Επιτροπής Αξιολόγησης άλλως η ΔΕΠΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος ν’ απορρίψει τις 
προσφορές αυτών που δεν απάντησαν εμπρόθεσμα. Αυτές οι απαντήσεις δεν επιτρέπεται να τροποποιούν 
την αρχικά υποβληθείσα προσφορά και δεν συνιστούν δικαίωμα αντιπροσφοράς στον προσφέροντα. 

 
− Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Προϋπόθεση για την αποσφράγιση του Φακέλου Β’ (Οικονομική Προσφορά) είναι η πληρότητα του  
 Φακέλου Α’ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής). Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης των Φακέλων Α’ θα 
κοινοποιηθούν μέσω τηλεομοιοτυπημάτων στους προσφέροντες. 

 
8.       ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 

α)  Η ΔΕΠΑ θα κατακυρώσει τον διαγωνισμό στην Ασφαλιστική Εταιρεία με τη χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά. 

                 β)  Η Ασφαλιστική Εταιρία που θα επιλεγεί υποχρεούται να επιβεβαιώσει εντός δέκα (10)  εργασίμων 
ημερών την κατά 100% κάλυψη των ασφαλίσεων που της ανατίθενται και πάντως όχι αργότερα από την  
ημερομηνία  έναρξης της ασφαλιστικής  κάλυψης .Για την επιβεβαίωση τη ασφαλιστικής κάλυψης  
υποχρεούται να  προσκομίσει πιστοποιητικά  ασφάλισης( Cover Notes), τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν 
αναλυτική την συμμετοχή των αντασφαλιστικών εταιριών. 

γ)  Μετά την  ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση (ασφαλιστήριο συμβόλαιο), η 
οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 

 
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 
Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση  τα 
λεκτικά των ασφαλιστηρίων της  Προκήρυξης και την Οικονομική Προσφορά. 

 
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι  (20) ημερών από 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει 
για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 
 
(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή σύμπραξη εταιρειών, τα έγγραφα νομιμοποίησης 

του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. 
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται  στο 10% της οικονομικής 

προσφοράς χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις. 
 

  
9.           ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1 της παρούσης. 
 
10.         ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Η  ασφαλιστική περίοδος που θα ορίζεται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΠΑ και της 
αναδόχου Ασφαλιστικής Εταιρείας θα είναι διάρκειας  ενός έτους   με δικαίωμα  παράτασης της  για ένα 
ακόμα  έτος κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. 
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   11.           ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνη με το συνημμένο 
υπόδειγμα (Παράρτημα Δ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Συμμετοχής), ύψους 50.000,00€, διάρκειας τεσσάρων (4) 
μηνών από την ημερομηνία  υποβολής προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1 της παρούσης. 

 
Οι προσφέροντες, στηv περίπτωση πoυ θα ζητηθεί από τη ΔΕΠΑ η παράταση της ισχύoς τωv Πρoσφoρώv 
τoυς σύμφωvα με τo Άρθρο 9 της παρούσης, θα  πρέπει vα επεκτείvoυv τηv ισχύ της προσφοράς και της 
Εγγυητικής Συμμετοχής τους μετά από γραπτό αίτημα της ΔΕΠΑ, oπoιαδήπoτε στιγμή πριν το τέλος της 
ισχύος της προσφοράς. Εάν o προσφέρων δεν συμμορφωθεί προς τα ανωτέρω, απoπoιείται παvτός 
δικαιώματος ή απαιτήσεως πoυ μπορεί vα έχει έvαvτι της ΔΕΠΑ πoυ σχετίζεται με τo Διαγωνισμό. 
 
Για  την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, η 
οποία θα ανέρχεται  στο 10% της συνολικής αξίας των ολικών ασφαλίστρων χωρίς φορολογικές 
επιβαρύνσεις,  θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες μετά την προβλεπόμενη λήξη της ασφαλιστικής συμβάσεως 
και θα επιστραφεί εφόσον παρέλθει το ανωτέρω διάστημα και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί 
εκκαθάριση υποχρεώσεων και τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.   

 
Oλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδoνται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην Ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 
 
 
12.          ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο Διαγωνισμός oλoκληρώvεται με τηv έγκριση τωv απoτελεσμάτωv της αξιολόγησης τωv Προσφορών  από 
τη ΔΕΠΑ. Η ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρεία θα λάβει από τη ΔΕΠΑ Επιστολή (ή φαξ) Πρόθεσης Ανάθεσης . 

 
                             Η ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρεία, με τηv παραλαβή της ανωτέρω Επιστολής (ή φαξ) Πρόθεσης Ανάθεσης 

και τo αργότερα μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τηv λήψη της και  όχι αργότερα από την 
ημερομηνία  έναρξης της ασφαλιστικής  κάλυψης , θα υποβάλει στη ΔΕΠΑ επιστολή ή φαξ απoδoχής χωρίς 
καμία επιφύλαξη επιβεβαιώνοντας  την 100% κάλυψη των ασφαλίσεων προσκομίζοντας  πιστοποιητικά 
ασφάλισης (Cover Notes), σύμφωνα με  το περιεχόμενο του άρθρου 8 παράγραφος β ανωτέρω,  που της 
ανατίθενται.     

                      Σε περίπτωση πoυ η ΑΝΑΔΟΧΟΣ  Ασφαλιστική  Εταιρία δεv απoδεχθεί τηv Επιστολή (ή φαξ) Ανάθεσης μέσα 
στo χρόνο τωv δέκα (10) εργασίμων ημερών, η ΔΕΠΑ, θα έχει τo δικαίωμα vα  ακυρώσει τηv Ανάθεση στoν 
εv λόγω Ανάδοχο, και vα καταπέσει υπέρ του ΔΕΠΑ η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής τoυ Αναδόχου. 

 
13.  ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 

Ο τρόπος καταβολής των  ασφαλίστρων ορίζεται εξάμηνος. Η καταβολή της πρώτης δόσης των 
ασφαλίστρων θα γίνει μετά την έκδοση του συμβολαίου και ένα μήνα μετά την προσκόμιση στην ΔΕΠΑ 
απόδειξης χρέωσης ασφαλίστρων που θα είναι πιστοποιημένη για την ικανοποιητική τήρηση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του ανάδοχου από τους αρμόδιους της ΔΕΠΑ (Μαρίνου Αντύπα 92, 141 21  
Ηράκλειο Αττικής, Α.Φ.Μ. 094229666– ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ). 
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14.         ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

α) Η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα  να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αναβάλει το Διαγωνισμό για 
οποιοδήποτε λόγο, χωρίς καμία υποχρέωση έναντι παντός. 

 
β) Όλη η αλληλογραφία σχετικά με τον διαγωνισμό και οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική
 γλώσσα.   
 

15.         ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Διεύθυνση Προμηθειών, κα. Ι . Κομποτιάτη,  τηλ.: 210-27 01 118, Φαξ: 210 27 51 731 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΛΕΚΤΙΚΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 
 



Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ.647/10                                                                                                        Σελίδα 14 από 18 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ ΔΕΠΑ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Προς: 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε 
Μαρίνου Αντύπα 92, 
141 21 Ηράκλειο Αττικής, 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ          : ……………………….. 
ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ    : ……………………….. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ         : ……………………….. 
 
Κύριοι, 
 
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, οι παραιτούμεναι ρητώς και ανεπιφυλάκτως της ενστάσεως, του 
ευεργετήματος και δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως που προκύπτει από τα άρθρα 852-857, 859-864 και 866-
869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, εγγυούμεθα δια της παρούσης ρητώς, αμετακλήτως και ανεπιφυλάκτως ως 
πρωτοφειλέτες υπέρ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (1) ........................................... που έχει την έδρα του (2) 
................................................................ μέχρι του ποσού των (3) ........................................  για την συμμετοχή του εν 
λόγω ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ στο Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί την (4) (ΗΜΕΡΑ ........................) του (ΕΤΟΣ .................) 
σύμφωνα προς τη Διακήρυξη σας υπ’ αριθμό (5)  ΔΕΠΑ 647/10/ΔΠ 
 
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή στον 
προαναφερθέντα Διαγωνισμό μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον διαγωνιζόμενο ,σε περίπτωση 
ανάθεσης σε αυτόν και της παράδοσης σε σάς από αυτόν Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τους 
όρους της ανωτέρω Διακήρυξης ,αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
την καλή εκτέλεση μίας τέτοιας Σύμβασης . 
 
Στην περίπτωση, που θα αποφασίσετε ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος δεν ανταποκρίθηκε σε οποιαδήποτε υποχρέωση 
που έχει αναλάβει σχετικά με τη συμμετοχή του στον ανωτέρω Διαγωνισμό ,αναλαμβάνουμε δια της παρούσης την 
υποχρέωση να σας πληρώσουμε πάραυτα χωρίς καμία αντίρρηση το εγγυηθέν ποσό εν όλο ή εν μέρει βάσει των 
οδηγιών σας και αμέσως (εντός τριών (3) ημερών) μετά το αίτημα σας, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, πράξη η 
συγκατάθεση του διαγωνιζόμενου, ούτε οποιαδήποτε άρνηση, αντίρρηση ή προσφυγή στη δικαιοσύνη που ο ανωτέρω 
διαγωνιζόμενος θα εγείρει θα ληφθεί υπόψη. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της ανωτέρω Εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου το οποίο δεν επιβαρύνει τη ΔΕΠΑ   
 
Δηλώνουμε επίσης ότι η παρούσα Εγγυητική μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οποιαδήποτε και κάθε 
υποχρέωση ανειλημμένη από το διαγωνιζόμενο βάσει της συμμετοχής του στον ανωτέρω Διαγωνισμό θα έχει 
εκπληρωθεί ,αλλά το αργότερο για (6)…… τέσσερις (4) μήνες…… από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 
(7) .................................... εκτός εάν στο μεταξύ παραταθεί η ισχύς της ή αυτή μας επιστραφεί με δήλωση σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 

Σημείωση : Τα κενά θα συμπληρωθούν με τα εξής : 
 

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ) 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
3. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ ΙΣΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 
 

Προς: 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε 
Μαρίνου Αντύπα 92, 
141 21 Ηράκλειο Αττικής, 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ : .......................................................... 
ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ : .......................…............................... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ...................……............................... 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ : .........................…............................. 

 
 

Δoθέvτoς ότι η ΔΕΠΑ Α.Ε. (που στο εξής θα ovoμάζεται ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) έχει συνάψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 

.....................την (ημερομηνία) .......................  με........................................................ (που στο εξής θα ovoμάζεται 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) για ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ αξία ΣΥΜΒΑΣΗΣ ………………………………………….…………… 

και  
Επειδή σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Σύμβασης o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει αναλάβει την υποχρέωση να παράσχει 
στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Εγγυητική Τραπεζική Επιστολή ύψους δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ αξίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, 
και 
Επειδή, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Σύμβασης, o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μας ζήτησε να εκδώσουμε την 
πρoαvαφερθείσα Εγγυητική για σας, αίτημα για το οποίο συγκατατιθέμεθα, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εμείς, 
(όνομα Τράπεζας) …………………………………………….  
κατόπιν εντολής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εγγυόμεθα και αναλαμβάνουμε αvεκλήτως και αvεπιφυλάκτως και παραιτούμεναι 
κάθε ενστάσεως, δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως να σας πληρώσουμε (εντός τριών (3) ημερών) με το πρώτο 
απλό έγγραφο αίτημά σας, παρά την οποιαδήποτε αντίρρηση εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή οποιουδήποτε τρίτου, 
όποιο ποσό, συνυπολογιζομένων και των αντίστοιχων Τραπεζικών Τόκων επί του ποσού αυτού, θα αξιώσετε μέχρι το 
σύνολο της Εγγυητικής όπως προαναφέρθηκε, δηλώνοντας ότι o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την ανωτέρω Σύμβαση προς εσάς και παραιτούμενοι κάθε δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως ή/και 
οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου δικαιώματος, για παράδειγμα των δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 853, 856, 863, 
866, 867 και 868 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου το οποίο δε θα επιβαρύνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 
 
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει από σήμερα μέχρι και μέχρι τις……………………….……….. 
 
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας μετά την κατά τ’ ανωτέρω λήξη της. 
 
 

Με εκτίμηση, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Είδος 
Ασφαλιστηρίου 
 

Ασφαλιστική περίοδος 
15/01/2011 – 15/01/2012 

Ασφαλιζόμενα 
κεφάλαια (*) 

Καθαρός 
συντελεστής 
ασφαλίστρων 

Ετήσια 
καθαρά 

ασφάλιστρα 

Μικτός 
συντελεστής 
ασφαλίστρων 

Ετήσια μικτά 
ασφάλιστρα 

All Risks      

a) Property Damage 125.154.315,02 
    

b) Business 
Interruption 96.000.000,00 

    

 
Σύνολο 

 
221.154.315,02 

    

 
Αστική Ευθύνη (**) 

 
Limit 150.000.000 

    

 
Τρομοκρατικές Ενέργειες 

 
Limit 100.000.000 

    

 
Είδος Ασφαλιστηρίου 
 

Ανάλυση επιβαρύνσεων για τη διαμόρφωση του μικτού ασφαλίστρου 
Δικαίωμα Συμβολαίου Φόρος ασφαλίστρων 

 
All Risks 

 

  

c) Property Damage   

d) Business Interruption 
  

 
Αστική Ευθύνη (**) 

 

  

 
Τρομοκρατικές Ενέργειες 

 

  

 
 

(*) Ο Ασφαλιζόμενος διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των κεφαλαίων για τις ασφαλίσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και διακοπής 
εργασιών κατά την διάρκεια του έτους. 
(**)  Στην Αστική Ευθύνη ο συντελεστής ασφαλίστρων εφαρμόζεται επί του δηλωθέντος ετησίου τζίρου. 
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