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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αναθέτουσα Αρχή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Οδός: Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 54624
Τηλέφωνο: 2310 271488
Fax: 2310 257283
E-mail: grammateia@epepthe.gr
Ιστοσελίδα: www.eeth.gr
Θεσσαλονίκη 04/08/2022
Αρ. Προκήρυξης 09/2022
Αρ. Πρωτ.2460/04-08-2022
CPV: 66510000-8
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς, για την
ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για
ένα έτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 4497/2017 περί «Εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής Νομοθεσίας » όπως
τροποποιήθηκε ο Ν. 2081/1992
β. Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ(όπως τροποποιήθηκε με 4782/2021 και 4811/2021)
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γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια»
ε. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-9-11)με θέμα: «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007(πτωχευτικός
κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
2. Την Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ στη συνεδρίαση αριθ. 12/18-72022, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
4. Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
Συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό(ΕΚ) 213/2008 της
Επιτροπής.
5. Νόμος 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄13) :»Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου, της 25ης
Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης
και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την
τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1095/2010, όσον αφορά τις
εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο
4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις.
6. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας κωδικοποιημένος με Ν. 4949/2022

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Για την κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης
στο
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με τους όρους που περιγράφονται στη
συνέχεια.
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απευθείας
Ανάθεση
Ν.4412/2016

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2

αρθ.

118
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ΣΤΟ ΕΕΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

6.000€ (Άνευ ΦΠΑ λόγω απαλλαγής )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 31/08/2022

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επαγγελματικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης οδός Αριστοτέλους 27, ΤΚ
54624,Θεσσαλονίκη

Αντικείμενα ασφάλισης –Ασφαλιστικές καλύψεις- Ειδικές καλύψεις
1. Ασφάλιση Περιουσίας/κτιρίου ΕΕΘ
Αναλυτικά η ασφάλιση θα καλύπτει τους κάτωθι κινδύνους – υλικές ζημίες:
1) Πυρκαγιά και Κεραυνός, έκρηξη συσκευών και/ή εγκαταστάσεων
2) Ιδία ζημιά λέβητα κεντρικής θέρμανσης
3) Έκρηξη ευρεία
4) Πτώση Αεροσκάφους
5) Πρόσκρουση Οχήματος
6) Καπνός
7) Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα
8) Διάρρηξη Σωληνώσεων-Υπερχείλιση Δεξαμενών
9) Κλοπή
10) Ληστεία ταμείου μέχρι 5.000 ευρώ και μεταφορά χρημάτων μέχρι 5.000 ευρώ.
11) Σεισμός
12) Αστική Ευθύνη Έναντι Γειτόνων
13) Θραύση Κρυστάλλων
14) Βραχυκύκλωμα (Ζημιά Βραχυκυκλωθέντος)
15) Αποκομιδή συντριμμάτων σε Α’ κίνδυνο μέχρι του ποσού 53.400 ευρώ
16) Ζημιές που προκλήθηκαν με εντολή των αρχών
17) Στάσεις απεργίες οχλαγωγίες πολιτικές ταραχές
18) Κακόβουλες ενέργειες
19) Τρομοκρατικές ενέργειες
20) Χιόνια παγετός χαλάζι
21) Ζημίες στο κτίριο συνέπεια κλοπής διαρρήξεως
22) Καθίζηση κατολίσθηση εδάφους
23) Έξοδα προσωρινής στέγασης
24) Έξοδα άντλησης υδάτων
25) Έξοδα αρχιτέκτονα μηχανικού
3

22PROC011054834 2022-08-04
26) Έξοδα μεταφοράς
27) Αστική ευθύνη πυρκαγιάς
28) Πτώση δέντρων κλαδιών ηλεκτρικών & τηλεφωνικών στήλων
Α) Το κτίριο ιδιοκτησίας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο
βρίσκεται σε πολυώροφη οικοδομή επί της οδού Αριστοτέλους 27 και αποτελείται
από:
i) 1ος όροφος 368,72 τ.μ. ο οποίος χρησιμοποιείται ως αίθουσα συνεδριάσεων του
Επιμελητηρίου και χώρος αρχείου.
ii) 2ος όροφος 617 τ.μ. ο οποίος αποτελείται από χώρους γραφείων και αίθουσα
συνεδριάσεων.
iii)
Ισόγειο 85 τ.μ. χώρος γραφείου ο οποίος αποτελεί συνιδιοκτησία κατά 50 %
εξ αδιαιρέτου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
iv) Υπόγειο τ.μ.ο οποίος χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος και αποτελεί
συνιδιοκτησία κατά 50 % εξ αδιαιρέτου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Έτος κατασκευής κτιρίου :1935
Το κτίριο αποτελείται 4 ορόφους κατασκευής μπετόν αρμέ. Στέγη: Ταρατσοσκεπή.
Κατασκευή τοίχων : Τουβλόκτιστοι.
Ύπαρξη χρηματοκιβωτίου πακτωμένου ή βιδωμένο στο πάτωμα βάρους διαστάσεων
50 Χ100.
Β) Του περιεχομένου των γραφείων του ανωτέρω ασφαλιζόμενου κτιρίου και
αναλυτικότερα:
 Έπιπλα-Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών
 Σταθεροί η/υ και φορητοί (laptops)
 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (server) και ups
Στα έπιπλα περιλαμβάνονται εξοπλισμός γραφείων και ερμάρια
Αξία Κτιρίου
Αξία περιεχομένων γραφείων
Συνολική αξία

1.400.000 €
600.000 €
2.000.000 €

2. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης λειτουργίας χώρου του ΕΕΘ και των
κοινόχρηστων χώρων του.
Κάλυψη ζημιών τρίτων συνεπεία ατυχήματος με υπαιτιότητα του Ε.Ε.Θ. όπου
περιλαμβάνονται αναλυτικότερα:
 σωματικές βλάβες συμπεριλαμβανομένης ηθικής βλάβης/ ψυχικής οδύνης,
 θάνατος,
 υλικές ζημίες,
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 δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του,
 αναγκαία έξοδα για παροχή πρώτων βοηθειών σε τρίτους,
 αναγκαία έξοδα για διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης
ζημιωθέντα τρίτου, δαπάνες και έξοδα διεξαγωγής σχετικής δίκης.
 Ρητά ορίζονται και ως τρίτα πρόσωπα το υπαλληλικό προσωπικό/ειδικοί
συνεργάτες (18 ) και η Διοίκηση του ΕΕΘ
Όρια κάλυψης 50.000 € κατά γεγονός και 200.000 € μέγιστη συνολική αποζημίωση
3. Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος/Εργοδοτική ευθύνη
Κάλυψη ατυχημάτων που τυχόν συμβούν στους κάτωθι αναφερόμενους δεκαοκτώ (18)
υπαλλήλους και ειδικούς συνεργάτες του Ε.Ε.Θ. καθ’ όλη τη διάρκεια του 24 ώρου:
Αναλυτικότερα με την ανωτέρω ασφάλιση καλύπτεται οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή
διατάραξη της υγείας του ασφαλισμένου, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί αντικειμενικά
και συνιστά αποκλειστική και αποδεδειγμένη αιτία θανάτου, ανικανότητας για εργασία
ή ανάγκης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ασφαλισμένου, συνεπεία
ατυχήματος ή ασθένειας που θα συμβεί σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου.
Όρια κάλυψης 50.000 € κατά γεγονός και 200.000 € μέγιστη συνολική αποζημίωση

Δικαίωμα Συμμετοχής
1.Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν άδεια λειτουργίας
στην Ελλάδα, σύμφωνα με Νόμο 4364/2016. Όποιος έχει άδεια ασφαλιστικού πράκτορα
ή μεσίτη ασφαλειών.

2. Οι προσφορές υποβάλλoνται πρωτότυπες, υπογεγραμμένες και συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται
ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ν.
5
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4609/2019) συνταγμένες ή μεταφρασμένες επισήμως
διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

στην

ελληνική

γλώσσα

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από την Αναθέτουσα αρχή, κριτήριο ανάθεσης
θα αποτελέσει η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου που θα παρέχει τις περισσότερες
δυνατές παροχές ασφαλιστικής κάλυψης από τα ζητούμενα αντικείμενα ασφάλισης –
ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτά αναγράφονται στο παρόν τεύχος ( 1.Ασφάλιση
Περιουσίας/κτιρίου ΕΕΘ, 2. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης λειτουργίας χώρου του ΕΕΘ
και των κοινόχρηστων χώρων του, 3. Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος/Εργοδοτική
ευθύνη).
3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ διαφορετικά θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Προσφορές που θα υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή με οποιαδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Ο φάκελος προσφοράς θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οδός Αριστοτέλους
27, ΤΚ 54624 έως την 31η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με την
ένδειξη:
΄΄ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΕΘ ΄΄
Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία και ώρα θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Δεκτές γίνονται προσφορές για
το σύνολο των υπηρεσιών.
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο
δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει
δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου
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1)
2)

3)

4)

5)

Στον φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα
παρακάτω :
Αίτηση για υποβολή προσφοράς, με τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου, και
τις προσφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του
άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 και δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση
αποκλεισμού σύμφωνα με αρθ. 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέας από δημόσιες
συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
Υπεύθυνη δήλωση, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της,
στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς ότι α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί
ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η
προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ) δεν
οφείλει φορολογικές ή ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των ταμείων κύριας
και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας, κλπ. δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της
αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας
Αρχής, ε) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της
απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας,
εκβίασης, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή για κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η
υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω Υ.Δ. 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. 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, στ) θα
προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν,
προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων
Εκτύπωση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτή
εμφανίζεται στο taxisnet).
Αντίγραφα των πρωτότυπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και
τροποποιήσεις του( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα)Ειδικότερα
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-Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): Φωτοαντίγραφο ανακοίνωσης καταχώρησης του
ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο
ΓΕΜΗ.
-Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές
Εταιρείες (ΙΚΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.): Φωτοαντίγραφο του
τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής και
η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ.
-Για ατομική επιχείρηση: Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του
οικονομικού φορέα, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες φορείς, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την απόδειξη των κριτηρίων
επιλογής.
6) Βεβαίωση εγγραφής Επιμελητηρίου.
7) Άδεια λειτουργίας από την οποία να φαίνεται ότι ο υποψήφιος δραστηριοποιείται στο
κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Εποπτικής
Αρχής Ασφαλιστικών Εταιρειών περί μη ανάκλησης της συγκεκριμένης άδειας.
Σε περίπτωση που η εν λόγω εποπτική αρχή δεν εκδίδει σχετική βεβαίωση θα πρέπει
να κατατεθεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος σχετική υπεύθυνη δήλωση
περί μη ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας.
Για την προσκόμιση των Υπεύθυνων δηλώσεων δεν απαιτείται η βεβαίωση γνησιότητας
της υπογραφής.
Στον Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα παρακάτω
8) Οικονομική προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος, προς απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να
προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4402/2016:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
2. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής
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ασφάλισης του προσωπικού του οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων
των νόμιμων εκπροσώπων σε ισχύ κατ’ εφαρμογή των άρθρων 73 (παρ. 1 & παρ. 2)
και 74 του Ν.4412/2016
Η πληρωμή-ασφάλιστρο θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της ασφαλιστικής
σύμβασης. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,
β) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της
Αναθέτουσας Αρχής.
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο
όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση των υπηρεσιών,
κατά τα οριζόμενα στο παρόν.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον
βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 και σε i) κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 .4013/2011 όπως τροποποιήθηκε
με Ν. 4412/2016 αρθ. 375) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης ii)
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και
ασφαλιστικές εισφορές του προστηθέντα του αναδόχου, για τις οποίες υφίσταται η
υποχρέωση αυτού για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν διατηρούν δικαίωμα αξιώσεως
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου κανονισμού ΓΚΠΔ (GDPR) τα προσωπικά δεδομένα
των συμμετεχόντων με τη ρητή συναίνεση τους θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια
αξιολόγησης στο ΕΕΘ, υπό αυστηρή εμπιστευτικότητα, και θα χρησιμοποιηθούν κατ’
αποκλειστικότητα για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΕΘ
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ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ
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