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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ &  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)                 

 
 Πικέρµι, 27/04/2016        

 
 
 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για παροχή υπηρεσιών 
ασφάλισης Πυρός και Συµπληρωµατικών Κινδύνων των Περιουσιακών 

Στοιχείων του ΚΑΠΕ. 

                                                                       
 Έχοντας ενδεικτικά υπόψη: 
 

Τις διατάξεις  όπως ισχύουν : 
1. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/16.3.07) Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, ως διατάξεις γενικής ισχύος 
2. Τον Κανονισµό Προµηθειών του ΚΑΠΕ (ΦΕΚ 489/28.06.1994-Τεύχος 
Β΄), και το Π.∆. 118/2007 συµπληρωµατικά για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται 
από τον Κανονισµό Προµηθειών του ΚΑΠΕ. 
3. Το Ν.∆. 400/1970, «Περί  Ιδιωτικής  Επιχειρήσεως  Ασφαλίσεως»  όπως  
έχει τροποποιηθεί και κάθε φορά ισχύει  
4. Το Ν.∆. 2496/1997, «Ασφαλιστική σύµβαση,  τροποποιήσεις  της    
νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και κάθε φορά ισχύει 
5. Το ν.3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128/2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, 
σύσταση εγγυητικού  κεφαλαίου  ιδιωτικής  ασφάλισης  ζωής,  οργανισµοί  
αξιολόγησης πιστοληπτικής  ικανότητας  και  άλλες  διατάξεις αρµοδιότητας  
του  Υπουργείου Οικονοµικών». 
6. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 
7. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)», ο οποίος αφορά σε ρυθµίσεις του 
δηµοσίου λογιστικού και θεσπίστηκε προς αντικατάσταση του προϊσχύοντος 
Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995). 
8. Το ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νοµικών Προσώπων», ο οποίος απλοποιεί τις ρυθµίσεις σχετικά 
µε τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και την προσκόµιση αντιγράφων ή επικυρωµένων 
εγγράφων.  
9. Τις κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑΑ∆ΗΣΥ που έχουν εκδοθεί έως την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης και οι οποίες βρίσκονται αναρτηµένες 
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής. 
10. Το ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» και το π.δ. 136/2011 «Καθορισµός κατώτατου ύψους των δαπανών 
που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
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11. Το ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις». 

12. To ν. 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. 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Πρόχειρο διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή αναδόχου για 
παροχή υπηρεσιών ασφάλισης Πυρός και Συµπληρωµατικών Κινδύνων των 
Περιουσιακών Στοιχείων του ΚΑΠΕ. Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΚΑΠΕ.  
  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι 40.000,00 € (σαράντα 
χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένων των φόρων. 

 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν 
προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο 
µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού που είναι στις 
20/05/2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., στις εγκαταστάσεις 
του ΚΑΠΕ (και να πρωτοκολληθεί). 
 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους,  καταθέτοντας 
τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο  εκπρόσωπό 
τους, στη ∆/νση του ΚΑΠΕ στο 19ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος 190 09, Πικέρµι 
Αττικής ή αποστέλλοντας τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή Courier 
στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής το 
ΚΑΠΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων 
προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
∆ιαγωνισµός Πρόχειρος διαγωνισµός σε Ευρώ 

 

Αντικείµενο Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης Πυρός & 
Συµπληρωµατικών Κινδύνων των 
Περιουσιακών Στοιχείων του ΚΑΠΕ 

Τόπος παράδοσης 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος 190 09, Πικέρµι 
Αττικής  

Χρόνος  Υλοποίησης  του έργου Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν για ένα (1) 
έτος από την υπογραφή της σύµβασης 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 40.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένων των 
φόρων. 

Προϋπολογισµός που βαρύνει Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΚΑΠΕ 

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη και σύµφωνα µε την αναλυτική τεχνική περιγραφή του 
έργου και τα παρακάτω άρθρα, ως  ακολούθως:  
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΜΕΡΟΣ   Α   : 

 

1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη  
χαµηλότερη τιµή έχει σκοπό την εξεύρεση αναδόχου στον οποίο θα 
ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης Πυρός & Συµπληρωµατικών 
Κινδύνων των Περιουσιακών Στοιχείων του ΚΑΠΕ, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του τεχνικού παραρτήµατος της προκήρυξης. 

 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης.  
 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν ασφαλιστικές  εταιρείες, οι οποίες  
δραστηριοποιούνται  τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία έτη στον κλάδο 
ασφάλισης Γενικών Ασφαλίσεων Περιουσίας, που λειτουργούν νόµιµα  στην  
Ελλάδα  σύµφωνα  µε  την  Ελληνική  νοµοθεσία  και  ειδικότερα  µε  τις 
διατάξεις του ν.δ. 400/70 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ∆ιευκρινίζεται ότι 
δικαίωµα συµµετοχής  µε  το  σύστηµα  της  Ελεύθερης  Παροχής  Υπηρεσιών  
έχουν  και  οι αλλοδαπές ασφαλιστικές  εταιρείες που  λειτουργούν  νόµιµα σε 
άλλο  κράτος µέλος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου  (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που  έχουν υπογράψει  τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων  του ΠΟΕ  (η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 
2513/97).  

∆ιευκρινίζεται επίσης σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές από 
επιχειρήσεις µεσιτείας ασφαλίσεων, ασφαλιστικής πρακτόρευσης, 
ασφαλιστικών  συµβούλων και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης, τότε αυτοί θα πρέπει να  διαθέτουν άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος και είναι εγγεγραµµένοι στα κατά τόπους αρµόδια 
επαγγελµατικά επιµελητήρια και έχουν έδρα την Ελλάδα και πρέπει να 
διαθέτουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο επαγγελµατικής ευθύνης µε ελάχιστα όρια 
ασφάλισης αυτά που ορίζει ο νόµος (σύµφωνα µε την Πράξη Εκτελεστικής 
Επιτροπής 38/1.4.2014 της Τράπεζας της Ελλάδος). Σε αυτήν την περίπτωση 
στον φάκελο των δικαιολογητικών της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθούν 
και τα σχετικά έγγραφα (άδεια, εγγραφή στο επιµελητήριο και ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο). 

 

 ∆ικαίωµα  συµµετοχής  έχουν  επίσης  συµπράξεις  ασφαλιστικών  εταιρειών  
που υποβάλλουν  κοινή  προσφορά.  Η  απαίτηση  για  τριετή  δραστηριότητα  
στον  κλάδο ασφάλισης Περιουσίας πρέπει  να  καλύπτεται  από  ένα  
τουλάχιστον µέλος  της σύµπραξης. 
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4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς 
µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν 
τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.  

2. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 
µε τις παραπάνω κυρώσεις.  

3. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για ένα ή 
περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:  

α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
§1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων,  

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες.  

ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και 
δόλια χρεοκοπία.  

4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

5. Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η 
απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική 
τους διαγωγή.  

7. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που 
αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο.  

8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
καταβολή φόρων καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένοι.  
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9. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 
µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση.  

10.  Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις 
της παρούσας.  

Σε περίπτωση Ενώσεως, Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη 
αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για 
ένα τουλάχιστον µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.   

 

 

5. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, επί 
ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό: 

Α) Να  δραστηριοποιείται  τουλάχιστον  κατά  τα  τρία  τελευταία  έτη  (2013, 
2014, 2015) στον κλάδο ασφάλισης Περιουσίας και να έχει µέσο  ετήσιο όρο 
ασφαλίστρων για τα τρία (3) τελευταία έτη (2013, 2014 και 2015) 
τουλάχιστον 15.000.000,00 € (δεκαπέντε εκατοµµύρια ευρώ).  

Ο  υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την πλήρωση του κριτηρίου 
αυτού προσκοµίζοντας Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/88 υπογεγραµµένη από  
τον  Εκπρόσωπό του στην οποία θα δηλώνεται ο µέσος  όρος ασφαλίστρων   
για τα τρία (3) τελευταία έτη στον κλάδο ασφάλισης Περιουσίας. 

 

Β) Να έχει τουλάχιστον διακόσια (200) Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Πυρός και 
Συµπληρωµατικών Κινδύνων , τα οποία να είναι σε ισχύ για το έτος 2015, εκ 
των οποίων τουλάχιστον είκοσι (20) ασφαλιστήρια να καλύπτουν τουλάχιστον 
€ 15.000.000 ασφαλισµένο κεφάλαιο έκαστο. 

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  αποδείξει  την  πλήρωση  του  
κριτηρίου αυτού  προσκοµίζοντας  Υπεύθυνη  ∆ήλωση  του  ν.  1599/88  
υπογεγραµµένη από  τον  Εκπρόσωπό  του,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ο  
αριθµός  ασφαλιστηρίων Περιουσίας τα οποία είναι σε  ισχύ για το έτος 2015. 

 

Γ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σηµείωµα του στελέχους 
ή στελεχών που θα αναλάβουν την εκτέλεση του έργου και ουσιαστικά τη 
διαχείριση της επικοινωνίας και των ερωτήσεων/αιτηµάτων του ΚΑΠΕ. Το 
συγκεκριµένο στέλεχος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δεκαετή εµπειρία στη 
διαχείριση αντίστοιχου είδους συµβολαίων. 

 

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται στην προκήρυξη, δεν απαιτείται 
να είναι επικυρωµένες µε το γνήσιο της υπογραφής.  

Τέλος οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν και οιοδήποτε άλλο 
στοιχείο σχετικό µε τις δραστηριότητες και δεξιότητές τους θεωρούν σκόπιµο. 
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Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωµα να ελέγξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την 
αλήθεια των ανωτέρω δηλουµένων.   

Έλλειψη πλήρωσης οιασδήποτε εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων επιφέρει 
απόρριψη της προσφοράς. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των 
‘’∆ικαιολογητικών’’ της Προσφοράς. 

 

6. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 40.000 
€ (σαράντα χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένων των φόρων  και 
η πληρωµή θα γίνει µε 4 τριµηνιαίες δόσεις. 

 
 

7. Χρόνος Παράδοσης- Υλοποίησης Έργου 
Ο χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών είναι για ένα (1) έτος µε δυνατότητα 
ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου εφόσον υπάρχει σύµφωνη γνώµη 
και των δύο µερών. 
  

8. ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώνουν ότι το 
παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα 
περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από 
την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, εντός τριών (3) ηµερών από της 
παραλαβής, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του 
∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) 
από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης 
µέχρι επτά (7) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών.  

Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη Προκήρυξης του 
∆ιαγωνισµού γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν την Προκήρυξη µέσω 
διαδικτύου από το ∆ιαδικτυακό Τόπο www.cres.gr, από την Υπηρεσία 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 
εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω. 

Επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα µπορούν να ανακτηθούν µέσω διαδικτύου από 
το ∆ιαδικτυακό Τόπο  www.cres.gr. 

 

9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του 
δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε 
κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση 
σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, 
και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση 
τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.  

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά 
µε το Έργο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, χωρίς την προηγούµενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και 
δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.  

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα 
εξουσιοδοτηµένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να 
µην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την 
ευκαιρία της εκτέλεσης του 'Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά 
ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.  

 

10. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. 

Οι προσφορές πρέπει: 
 

6.1 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται 
στην Αγγλική γλώσσα 

6.2 να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, 
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια 
στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον 
διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα 
µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει 
ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

6.3 Προσφορές για µέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6.4 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν 
στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα από τα δύο 
αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα 
γράφεται η  λέξη ¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του 
άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.  

 
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
 

• ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 
• ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ &  

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)                    
• 19ο χλµ λ. Μαραθώνος 190 09, Πικέρµι Αττικής  
• ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ & 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΕ 
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Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  

Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : 

Α. Φάκελο µε την ένδειξη ‘’∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ’’ που θα περιλαµβάνει  
 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, του κατά περίπτωση νόµιµου εκπροσώπου του υποβάλλοντος 
την προσφορά: 

 
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 
• Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
• Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους. 
• Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 

ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. 
• Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 
• Ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 

δηµόσιου τοµέα κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
• Ότι  η  προσφορά  συντάχθηκε  σύµφωνα  µε  τους  όρους  της παρούσας 

Προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους 
όρους της,  

• Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του  Οργάνου  
Λήψης  Αποφάσεων  του ΚΑΠΕ,  µαταίωσης,  ακύρωσης  ή διακοπής  του 
διαγωνισµού,  

• Ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, η οποία να δεσµεύει τον υποψήφιο  
Ανάδοχο για 120 ηµερολογιακές  ηµέρες, προσµετρούµενες από την 
επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, 

• Ότι θα διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο για τους 
σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων 
προσφορών, που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα Προκήρυξη και αποτελούν κατά δήλωση των συντακτών 
τους εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο. 

• Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 
αναφέρθηκαν στις προαναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις.  

 
2. Τα έγγραφα του άρ. 5 ‘’Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής’’. 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα εγκατάστασης του υποψήφιου Αναδόχου, 
ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου, ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο 
Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, 
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου θα υποβληθεί υποχρεωτικά. 
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Β. Φάκελο  µε  την ένδειξη  ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’   ο  οποίος θα 
περιλαµβάνει  τα  τεχνικά  στοιχεία  σύµφωνα  µε  τις  τεχνικές     απαιτήσεις  
του  ανωτέρω  έργου  που  αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 
Γ. Φάκελο µε την ένδειξη ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’, µέσα στον κυρίως 
φάκελο, θα περιλαµβάνεται συµπληρωµένος ο πίνακας οικονοµικής 
προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και θα περιέχει : 
1) την προσφερόµενη τιµή µε αναφορά σε καθαρά ασφάλιστρα και 
αναλογούντες φόρους  
2) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  
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ΜΕΡΟΣ Β. 
 
 

1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι  προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Αναδόχους για εκατόν είκοσι 
(120) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής τους. Προσφορά  που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να 
γίνεται και µε την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
 
 

2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
2.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 
 
α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 
β) Αποσφραγίζονται, µονογράφονται οι φάκελοι των ∆ικαιολογητικών και οι 
Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
γ) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την 
αποδοχή των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. Ο 
φάκελος θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά 
φύλλο. 
δ) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία. 
ε) Το συνολικό ύψος των ετήσιων µικτών ασφαλίστρων θα λαµβάνεται υπόψη 
για την σύγκριση των προσφορών. 
 
2.2 Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο 

παραδίδει στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
2.3 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν 
από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 

 
1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης 

του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 

 
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
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αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και 
επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης 

του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 
Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο 
παραδίδει στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή η οποία θα 
συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σχετικά  
αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή. 
 Η Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις επί των 
δικαιολογητικών και οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παράσχουν τις 
σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης προς αυτούς του σχετικού αιτήµατος της Επιτροπής. Σε  
περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν παράσχουν τις σχετικές 
διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή µέσα στην παραπάνω  
προθεσµία, η προσφορά απορρίπτεται.  Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από 
τον υποψήφιο ανάδοχο λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης θα 
απορρίπτονται. 
Προσφορά για µέρος του ανατιθέµενου έργου που προκηρύχθηκε 
απορρίπτεται επίσης σαν απαράδεκτη.   
 
 
    4.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
θα γίνει µε απόφαση του αρµόδιου για κατακύρωση οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
 
     5.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΕΡΓΟΥ 
  
Η  Παραλαβή του έργου θα γίνει από αρµόδια επιτροπή.  
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    6.    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Η άσκηση των ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών 
αρχών κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από τις 
διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του ΚΑΠΕ και από τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ για το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡ.ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Κ.Α.Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
19χλµ. Λ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι 
ΑΦΜ : 090072876     ∆ΟΥ  : ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 1. Θέση Βράχος Σταυραετού Λαυρεωτικής, Κερατέα Αττικής. 
2. Πικέρµι Αττικής. 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2016 – 2017 (έναρξη από 16/6/2016) 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Τρίµηνος. 
 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚ/ΝΟ Εγκαταστάσεις αιολικού πάρκου και λοιπές κτιριακές και 
µηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ i) Κερατέα Αττικής (ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΝΑ) 
1. Οικίσκος ελέγχου Α/Γ, επιφ. 85 τ.µ., κατασκευής εκ 

µπετόν αρµέ, ευρισκόµενος εντός οικοπέδου συνολικού 
εµβαδού 99.303,9 τ.µ. 

2. Οικίσκος ελέγχου Α/Γ, επιφ. 60 τ.µ., κατασκευής προκάτ, 
ευρισκόµενος εντός οικοπέδου συνολικού εµβαδού 59.000 
τ.µ. 

3. Υποδοµή εγκατάστασης µονάδας υδρογόνου σε βάση από 
µπετόν αρµέ. 

4. Υποδοµή εγκατάστασης µονάδας υδρογόνου σε βάση από 
µπετόν αρµέ. 

5. Τρεις (3) ανεµογεννήτριες που βρίσκονται στους 
παραπάνω χώρους ως κάτωθι : 
- Ανεµογεννήτρια ENERGON 500 KW 
- Ανεµογεννήτρια  NEG MICON 750 KW 
- Ανεµογεννήτρια  VESTAS 660 KW 

6. Ιστός 100µ εξοπλισµένος µε µετεωρολογικά όργανα * 
7. Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ), το οποίο διαθέτει 
     εγκαταστάσεις επίδειξης διαφόρων εναλλακτικών πηγών 
     ενέργειας, δηλαδή ανεµογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, 
     βιοµάζα, γεωθερµία, υδρογόνο, µικρό υδροηλεκτρικό και 
     αφαλάτωση µέσω υβριδικής µονάδας. Το πάρκο λειτουργεί 
     για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 
Σηµ.* O ιστός µε τα µετεωρολογικά όργανα βρίσκονται σε 
γειτονικό οικόπεδο ιδιοκτησίας ΚΑΠΕ και όχι στο κυρίως 
οικόπεδο (ΠΕΝΑ) 
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ii) Πικέρµι Αττικής 
α) Συγκρότηµα κτιρίων, ευρισκοµένων εντός οικοπέδου  
    επιφ. 10.472 τ.µ., αποτελούµενο από : 
    - Κτίριο Ι, επιφ. 794,60 τ.µ. στο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 
      κτιρίου συµπεριλαµβάνεται ενεργειακή αναβάθµιση 
      εξωτερική θερµοµόνωσης συνολικής αξίας € 145.000. 
    - Κτίριο ΙΙ, επιφ. 356,20 τ.µ., που περιλαµβάνει ένα 
      βιοκλιµατικό & χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτίριο 
      στο οποίο έχει γίνει χρήση διαφορετικών µορφών ηπίων 
      πηγών ενέργειας & τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας. 
      Στο κέλυφος του κτιρίου έχουν ενσωµατωθεί παθητικά 
      υλικά και υβριδικά συστήµατα (θερµοκήπιο, τοίχοι 
      θερµικής αποθήκευσης ηλιακό αίθριο) χρήση τεχνικών 
      φυσικού δροσισµού & τεχνικών φυσικού φωτισµού, έχει 
      εγκατασταθεί γεωθερµικός εναλλάκτης & αντλία 
      θερµότητας Α/Ν για την θέρµανση – ψύξη των χώρων, 
      ηλιακοί συλλέκτες για την παραγωγή ζεστού νερού 
      χρήσης, φωτοβολταϊκά πάνελς, παραγωγής ηλεκτρικής 
      ενέργειας τα οποία όλα µαζί θα λειτουργούν & θα 
      παρακολουθούνται από κεντρικό σύστηµα ενεργειακής 
      διαχείρισης (Ηλεκτρονικό Υπολογιστή µε σχετικό 
      πρόγραµµα). Τέλος το κτίριο είναι εφοδιασµένο µε 
      σύστηµα πυρασφάλειας, δίκτυα Η/Υ & εξοπλισµό 
      µετρητικών συστηµάτων (αισθητήρια,ελεγκτές, όργανα 
      µέτρησης κλπ.) 
    - Εργαστήριο Α1, επιφ. 80 τ.µ., προκάτ 
    - Εργαστήριο Α2, επιφ. 36 τ.µ., προκάτ 
    - Εργαστήριο Α3, επιφ. 42,40 τ.µ., µεταλ. κατασκευής 
    - Εργαστήριο Α4, επιφ. 234,50 τ.µ., µεταλ. κατασκευής 
 
β) Συγκρότηµα κτιρίων, κατασκευής εκ µπετόν αρµέ,  
    ευρισκοµένων εντός οικοπέδου επιφ. 6.169 τ.µ.,  
    αποτελούµενο από : 
    - Εργαστήριο Β1, επιφ. 843,50 τ.µ., παθητικών ηλιακών  
       συστηµάτων 
    - Εργαστήριο Β2, επιφ. 308,80 τ.µ., φωτοβολταϊκών   
       συστηµάτων 
    - Εργαστήριο Β3, επιφ. 390,40 τ.µ., αξιολόγησης  
       τεχνολογικών ΑΠΕ 
     - Εργαστήριο Β4, επιφ. 519,70 τ.µ., λεβήτων βιοµάζας 
 
  γ) Στέγαστρο φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (€) 
 
 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡ/ΝΟ

α) Κερατέα - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΝΑ

Οικίσκος (1) 37.050      

Οικίσκος (2) 22.800      

Ανεµ/τρια ENERGON E 390.000        

Ανεµ/τρια ENTECA MICON 480.000        

Ανεµ/τρια VESTAS V47 660 KW 450.000        

Ιστός 100m µε µετεωρ. Εξοπλ. 105.000        

Επιστηµονικά Όργανα 85.000          

Λοιπός Εξοπλισµός 123.500        

Π.ΕΝ.Α. 1.750.000     

Απώλεια Εσόδων από τις Ανεµογεννήτριες 

για 12 µήνες 400.000        

Σύνολο 59.850 3.783.500 3.843.350

β) Πικέρµι

Κτίριο Ι 589.950    5.562.500     

Κτίριο ΙΙ 408.500    

Εργαστήριο Α1 28.025      

Εργαστήριο Α2 12.825      

Εργαστήριο Α3 15.200      

Εργαστήριο Α4 81.700      

Εργαστήριο Β1 695.400    

Εργαστήριο Β2 253.650    

Εργαστήριο Β3 320.150    

Εργαστήριο Β4 425.600    

Στέγαστρο φωτοβολταϊκών συστηµ. 298.300    

Σύνολο 3.129.300 5.562.500 8.691.800

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.535.150  
 
Σηµείωση : Στο Πικέρµι το ασφαλιζόµενο περιεχόµενο που βρίσκεται στα ασφαλισµένα 
κτίρια αναλύεται ως εξής : 
 

- Έπιπλα                                                                 86.000.- 

- Όργανα                                                            2.486.000.- 

- Εξοπλισµός γραφείου                                            190.000.- 

- Λοιπός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός             1.286.000.- 

- Ηλεκτρονικός εξοπλισµός (Η/Υ, εκτυπωτές)             275.500.- 
 
Επίσης σηµειώνεται ότι επιπλέον στο ασφαλισµένο κεφάλαιο εξοπλισµού περιλαµβάνεται 
ο κάτωθι εξοπλισµός. Ο συγκεκριµένος εξοπλισµός θεωρείται κινητός και µέρος του (ή το 
σύνολο του) βρίσκεται ανά την επικράτεια στο πλαίσιο προγραµµάτων/έργων.  
 
- 8 µετεωρολογικοί ιστοί 10m µε εξοπλισµό (αξία 7.000,00 ευρώ έκαστος), σύνολο € 
56.000.  
 
- 25 µετεωρολογικοί ιστοί  20~30m  µε εξοπλισµό (αξία 11.000,00 ευρώ έκαστος), 
σύνολο € 275.000 
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- 10 µετεωρολογικοί ιστοί  31~60m  µε εξοπλισµό (αξία 17.000,00 ευρώ έκαστος), 
σύνολο € 170.000  
 
-  1 µετεωρολογικός ιστός 80m µε εξοπλισµό (αξία 60.000,00), σύνολο € 60.000,00   
 
- 2 συστήµατα µέτρησης ταχύτητας; ανέµου Lidar συνολικής αξίας 250.000,00 ευρώ 
 
- 4 συστήµατα µέτρησης καµπύλης ισχύος (συνολική αξία 120.000,00 ευρώ) 
 
- 1 σύστηµα µέτρησης ποιότητας ισχύος (συνολική αξία 60.000,00 ευρώ) 
 
- 2 συστήµατα µέτρησης µηχανικών φορτίων (συνολική αξία 200.000,00 ευρώ) 
 
- 1 σύστηµα µέτρησης ήχου (συνολική αξία 48.000,00 ευρώ) 
 
 
 
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ • Πυρκαγιά – Κεραυνός 

• Έκρηξη ευρεία, Καπνός 
•  Πυρκαγιά από ∆άσος 
• Πτώση Αεροσκαφών και / ή αντικειµένων που πέφτουν 

από αυτά 
• Πρόσκρουση Οχήµατος 
•  Πληµµύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός 
•  ∆ιάρρηξη Σωληνώσεων ύδρευσης, υπερχείλιση δεξαµενών  
• Σεισµός έως 70% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου  
• Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές έως 

70% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου 
• Τροµοκρατικές Ενέργειες έως 20% του ασφαλιζοµένου 

κεφαλαίου 
• Κακόβουλες Ενέργειες έως 70% του ασφαλιζοµένου 

κεφαλαίου 
• Αστική Ευθύνη προς τρίτους συνεπεία πυρκαγιάς µέχρι 

ποσού € 150.000.- (µόνο Υ.Ζ.)  
• Κλοπή µε διάρρηξη  
•  Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων έως 2% του 

ασφαλιζοµένου κεφαλαίου  
•   Καθίζηση, κατολίσθηση συνεπεία καλυπτοµένων κινδύνων 

 (εκτός των υδάτων) 
•  Ζηµιές πυρόσβεσης 
•  Νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία έως 5% του 

ασφαλ. κεφαλαίου µε υποχρέωση αναγγελίας στην Εταιρία 
εντός 2 µηνών από την απόκτησή τους και είσπραξη 
αναδροµικών ασφαλίστρων 

•  Ληστεία Ταµείου (Hold up) σε Α’ Ζηµία µέχρι ποσού                  
€ 30.000.- 

• Απώλεια Εσόδων από τις Ανεµογεννήτριες για διάστηµα 12 
µηνών  
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ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  • Σεισµός, καθίζηση : 2% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου 
σε κάθε ζηµιά 

• Πληµµύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός : 
10% της ζηµιάς µε ελάχιστο € 10.000.- για τις 
ανεµογεννήτριες και ελάχιστο € 3.000.- για τα υπόλοιπα 
ασφαλισµένα αντικείµενα. 

• ∆ιάρρηξη Σωληνώσεων, Υπερχείλιση ∆εξαµενών, : 10% 
της ζηµιάς µε ελάχιστο € 1.500.-  

• Κλοπή, ληστεία, ζηµιές κλέπτου : 10% της ζηµιάς µε 
ελάχιστο € 6.000 

• Απώλεια Εσόδων: 14 πρώτες ηµέρες 
• Λοιπές καλύψεις : € 2.000.- σε κάθε ζηµιά  
 
 

ΖΗΜΙΕΣ τελευταίας 5ετίας o 2013 – Κλοπή – 8.500,00 € 
o 2014 - Φυσικά Φαινόµενα - 7.492 € 
o 2015 – Κλοπή- 50.000,00 € (εκτίµηση) 
o 2015 – Φυσικά Φαινόµενα - 12.719 € 
o 2015 - Κλοπή - 12.621,67 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα έσοδα του ΚΑΠΕ υπόκεινται µερικώς σε ΦΠΑ και το  
32% των εσόδων του δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Αυτό  
σηµαίνει ότι στα ασφαλιζόµενα κεφάλαια έχει  
συµπεριληφθεί αυτό το ποσοστό που δεν 
διακανονίζεται και ως εκ τούτου αποτελεί κόστος για 
το ΚΑΠΕ και σε περίπτωση ζηµίας  
το ποσοστό του 32% του ΦΠΑ πρέπει να καλύπτεται  
(ήτοι 7,36%). Η συγκεκριµένη διευκρίνιση πρέπει να  
αναγράφεται σαφώς στην προσφορά. 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να συµπληρώσει τον Πίνακα 

που ακολουθεί και να τον περιλάβει στον Φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) 

 

 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

 

Αριθµητικώς ................................................................................. 

Ολογράφως  ................................................................................. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

Αριθµητικώς ................................................................................. 

Ολογράφως  ................................................................................. 

 


