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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

  
“παροχή υπηρεσιών ασφάλισης Πυρός και Συμπληρωματικών 

Κινδύνων των Περιουσιακών Στοιχείων του ΚΑΠΕ” 
 

Πικέρμι 28/12/2020 
 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο 

χλμ. Λ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι, Τηλ. 210 6603300, Fax: 210 

6603301-2, δικτυακός τόπος: www.cres.gr, e-mail: gsirp@cres.gr. 

 

2. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   

Το ΚΑΠΕ, προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την ανάθεση σύμβασης 

υπηρεσίας με τίτλο “παροχή υπηρεσιών ασφάλισης Πυρός και 

Συμπληρωματικών Κινδύνων των Περιουσιακών Στοιχείων του ΚΑΠΕ 

για ένα έτος. 

 

 
  3.       ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΠΕ, 19ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττική.  

 

 4.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Ο διαγωνισμός αφορά στην υπηρεσία παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 

Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων των Περιουσιακών Στοιχείων 

του ΚΑΠΕ, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης. 

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το χρονοδιάγραμμα της υπηρεσίας ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες 
από την υπογραφή της Σύμβασης.  

 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση 

& δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr. 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Τεύχους του Διαγωνισμού μέχρι 

έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και 

απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..   

 

8. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ως ημερομηνία λήξεως υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 
20/01/2021,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00μμ.   

 

9. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής 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. Διευκρινίζεται 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 

Δημοσίων Συμβάσεων  του ΠΟΕ  (η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

2513/97).  

Διευκρινίζεται 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).  

 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΚΑΠΕ και βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του. 

 

 

11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι Προσφορές ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί 

από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατ’ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.  

 

12. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται μαζί με την προσφορά, να 

κατατεθεί και Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της 

οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
700,00 ευρώ. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό περιγράφονται στο τεύχος της Προκήρυξης.  

 

 

13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 

Ν.4412/2016.  

 

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 € 

(τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων φόρων. Το ποσό 

αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής Προσφοράς.  


