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ΘΕΜΑ : Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Γραπτές 

Σφραγισμένες Προσφορές, και Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή για 

την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων  του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για 

Ένα (1) Έτος με Δυνατότητα Παράτασης της Σύμβασης που θα Υπογραφεί για 

Ένα (1) Επιπλέον Έτος Προϋπολογιζόμενης Ετήσιας Δαπάνης 21000€ ή 

Συνολικής Δαπάνης και για τα Δύο (2) Έτη 42.000€. 

 Έχοντας υπόψη: 
 
α. Τον Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
β.  Συμπληρωματικά  τις διατάξεις του Π.Δ.  118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-
2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» και του Π.Δ 60/07 (ΦΕΚ 
64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας  στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί του συντονισμού των διαδικασιών  σύναψης των 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»   όπως  
τροποποιήθηκε  με την οδηγία  2005/51/ΕΚ τη Επιτροπής και την οδηγία  
2005/75/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του   Συμβουλίου  της  16ης  
Νοεμβρίου  2005.   
γ. Τον Ν.1400/73 «Περί μη χρησιμοποίησης ως άμεσους ή έμμεσους 
αντιπροσώπους τους μονίμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων 
των Ε.Δ.». 
δ. Το ΠΔ 31/2007  «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού».                                                                            
ε. Την απόφαση  ΔΣ/ΜΤΝ  υπ’ αριθμ. 34 από 25-06-2015 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ασφάλιση 
Περιουσιακών Στοιχείων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) σύμφωνα τους 
όρους  Παραρτημάτων «Α», «Β», και «Γ» που επισυνάπτονται στην παρούσα  
τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:00 στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) οδός 
Γλάδστωνος 1-1Α  Αθήνα (Αίθουσα συσκέψεων 3ου ορόφου). 



3. Προσφορές υποβάλλονται  το αργότερο μέχρι την 15 Ιουλίου 2015, 
ημέρα Τετάρτη και  ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις του ΜΤΝ Γλάδστωνος 1Α 
στο Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.   
4. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισμό.  
5. Η παρούσα καθώς και όλα τα παραρτήματα αυτής διατίθενται  στην 
ιστοσελίδα του ΜΤΝ www.mtn.gr και στο πρόγραμμα διαύγεια ενώ περίληψη 
αυτής δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες  ευρείας 
κυκλοφορίας.  
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω 
παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 
7. Για πληροφορίες σχετικώς με το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Αξιοποίησης 

Ακίνητης Περιουσίας, Γλάδστωνος 1-1Α , Αθήνα 3
ος 

όροφος, τηλ.210-3322035.  

 
    
 
 

  
 
 
 
 
 
                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                                                                      Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Πέτσος ΠΝ 

 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α»  Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 
«Β»  Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 
«Γ»  Τεχνική Περιγραφή Ασφαλιστικών Καλύψεων 
 
 

http://www.mtn.gr/


Πίνακας Αποδεκτών 
 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
 
ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ξενοφώντος 10 Αθήνα ΤΚ 105 57 
Τηλ. 210 3334100  FAX: 210 3334149 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
Πλ. Κάνιγγος 20 ΤΚ 101 81 Αθήνα 
Τηλ. 210 3816241  FAX: 210 3842642 
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Πανεπιστημίου 44 Αθήνα ΤΚ 106 79 
Τηλ. 210 3380200  FAX: 210 3380219 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Αγ. Κωνσταντίνου 3 Πειραιά ΤΚ 185 31 
Τηλ. 210 4121503  FAX: 210 4122790 
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη ΤΚ 546 24 
Τηλ. 2310 271488  FAX: 2310 257283 
 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ακαδημίας 6 Αθήνα ΤΚ 106 71 
Τηλ. 210 3387104  FAX: 210 3622320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
      Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
      ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ   
                ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Ανήκει στην Διακήρυξη Φ.951.1/822/Σ.750/06-07-2015/ ΜΤΝ 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :Ανάδειξη Αναδόχου για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων  
ΜΤΝ σύμφωνα με Παράρτημα «Γ» της παρούσας. 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή 
 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :21.000 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Κ.Ε. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ συμπεριλαμβανομένης και τη 
ετήσιας παράτασης :42.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Κ.Ε. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η ασφαλιστική σύμβαση θα ισχύει για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον 
έτος χωρίς αναπροσαρμογή τιμής και με ημερομηνία έναρξης την 
ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού στον μειοδότη, χωρίς δυνατότητα 
πρόωρης διακοπής της, εκ μέρους της αναδόχου Ασφαλιστικής Εταιρίας.  
 
 
 
 
                                                 Για την Ακρίβεια 
                                                      Πλωτάρχης (Ε) Α. Δημητρίου ΠΝ 
                                                   Τμηματάρχης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
      Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
      ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ   
      ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
Ανήκει στην Διακήρυξη Φ.951.1/822/Σ.750/06-07-2015/ ΜΤΝ 
 
  

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1.Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή έχει σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ασφάλιση   Περιουσιακών 
Στοιχείων του Μετοχικού Ταμείου  Ναυτικού για ένα (1) έτος με δικαίωμα της 
Υπηρεσίας για παράταση της σύμβασης που θα υπογραφεί κατά  ένα (1) 
επιπλέον έτος. 
2. Προδιαγραφές  ανώτερου έργου αναφέρονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ», 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 
α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ. Συνεταιρισμοί 
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του  Π.Δ 
60/2007) που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν 
ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η 
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή η σύμβαση και εφ’ όσον με την απόφαση κατακύρωσης κριθεί ότι η 
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της σύμβασης. Δεκτές γίνονται οι προσφορές που έχουν κατατεθεί 
απευθείας από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και όχι μέσω 
διαμεσολαβούντων προσώπων ή πρακτόρων.  Το ΜΤΝ διατηρεί το 
δικαίωμα να απορρίψει , σε οποιοδήποτε στάδιο, προσφορά που κρίνεται 
οικονομικά ασύμφορη. Η απόφαση απόρριψης προσφοράς λαμβάνεται από το 
Δ.Σ. του ΜΤΝ και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, ο δε 
συμμετέχων τον οποίο αφορά δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του ΜΤΝ. 
ε.Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά 
σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  

στ. Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην παράγραφο 3 
(α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες. 
4. Κατάρτιση, υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές πρέπει: 
4.1 Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα 
4.2 Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, 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 κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, 



προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την 
αποσφράγιση της προσφοράς. 
4.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, 
σε δύο (2) αντίγραφα. 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. 
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυσσομένων 
υπηρεσιών.  
4.4 Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές  καθώς και προσφορές υπό 
αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της παρούσης διακήρυξης δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διατύπωση σχολίων ή επιφυλάξεων 
σχετικά με την Οικονομική Προσφορά θεωρείται ως επιφύλαξη επί των όρων της 
παρούσας Διακήρυξης και οδηγεί σε απόρριψη της εν λόγω Οικονομικής 
Προσφοράς. 
4.5 Οι τιμές της προσφοράς πρέπει να εκφράζονται αριθμητικώς και ολογράφως 
σε ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, υπερισχύει η ολόγραφη αναφορά της 
τιμής. Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε 
ρήτρα συναλλάγματος ή από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
4.6 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) 
ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 
ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται 
και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον 
αυτός το αποδεχτεί. 
4.7 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
5. Περιεχόμενα Φακέλου προσφοράς 
5.1 Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις 
ενδείξεις: 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ………………../ΜΤΝ 

 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός  με γραπτές σφραγισμένες 

προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 

Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων  του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για 

ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης που θα υπογραφεί 

για ένα (1) επιπλέον έτος προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 21000€ ή 

συνολικής δαπάνης και για τα δύο (2) έτη 42.000€. 

5.2 Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τρεις (3) ανεξάρτητους και σφραγισμένους υποφακέλους ως 

ακολούθως: 



1. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα 
περιλαμβάνει στοιχεία (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο) ως κατωτέρω: 

Α. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

1.Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποβάλλοντα την  
προσφορά. Στην περίπτωση απουσίας αυτού δικαιούται να παρίσταται κατά την  
διενέργεια του διαγωνισµού εκπρόσωπός του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
υποβληθεί µαζί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης 
σύµφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. Υ' του Π.Δ. 118/2007 (εξουσιοδότηση µε 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής & φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
του).  
2.Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. α και άρθρο 25 παρ.4 του Π.Δ. 118/07.  
3.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,  
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο 
συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς:  
α. δεν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα  
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.  
118/2007. 
β. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις.  
γ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα παραπάνω δικαιολογητικά 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι  από την οποία και  εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
δ. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, προκειμένου για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ορίζοντας 
ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων 
τους προκειμένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµα τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι σε αυτό 
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
περ. (4) του εδ. α' της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/2007 και  
ε. η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση και υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.  
στ. δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
ζ. Δεν θα χρησιμοποιήσoυν ως άμεσο η έμμεσο αντιπρόσωπο μου μόνιμο η σε 
εφεδρεία Αξιωματικό των τριών Κλάδων των Ε.Δ. εφόσον δεν έχει περιέλθει 
πενταετία από το χρόνο αποστρατείας του.  
η. αναλαμβάνουν την υποχρέωση εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη (άρθρο 6 παρ.1 ηερ.β Π.Δ. 118/2007). 
θ. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και 



ανεπιφύλακτα.  

Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ:  

1.Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποβάλλοντα την προ  
σφορά. Στην περίπτωση απουσίας αυτού δικαιούται να παρίσταται κατά την 
διενέργεια του διαγωνισµού εκπρόσωπός του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
υποβληθεί µαζί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 περ. Υ' του Π.Δ. 118/2007 (εξουσιοδότηση µε θε  
ώρηση του γνησίου της υπογραφής& φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του).  
2.Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. ακαι άρθρο 25 παρ.4 του Π.Δ. 118/07.  
3.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα 
έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω,  
υπό στοιχ. 5.2.1.Α.3.  

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ:  

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 5.2.1.Α. και 5.2.1.Β. 
αντιστοίχως. Νοείται του νοµίµου εκπροσώπου του υποβάλλοντα την 
προσφορά άλλως του ειδικού προς τούτο εξουσιοδοτηµένου.  

Διευκρινίζεται ότι:  
1. Οι απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις θα υπογράφονται από τους Διαχειρι-  
στές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και  
τον Διευθύνοντα Σύµβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε.  
ίί) Τα αδικήµατα της παραγράφου 5.2.1.A.3.α. αφορούν το πρόσωπο που 
εκπροσωπεί την εταιρεία.  
2.Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης 
παραστατικού εκπροσώπησης, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν 
επιπρόσθετα:  
α. κωδικοποιηµένο καταστατικό, νοµίµως επικυρωµένο από την αρµόδια κατά  
περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή. Αν δεν έχει συνταχθεί κωδικοποιηµένο  
καταστατικό, προσκοµίζεται το αρχικό καταστατικό και όλα τα ΦΕΚ (για Α.Ε) ή οι  
εταιρικές πράξεις (για ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) που αναφέρονται στην βεβαίωση της επο-  
µένης παραγράφου, άλλως και ειδικά για τις Α.Ε. στην περίπτωση που υπήρχε  
στο παρελθόν κωδικοποιηµένο καταστατικό, το οποίο όµως δεν είναι σε ισχύ  
λόγω του ότι η συγκεκριµένη Α.Ε. έχει κάνει χρήση της διάταξης του άρθρου 79  
παρ. 1Ο του Νόµου 3604/2007 και διαθέτει πλέον εναρµονισµένο καταστατικό,  
τότε θα προσκοµίζει αυτό επικυρωµένο από την αρµόδια κατά περίπτωση διοι-  
κητική ή δικαστική αρχή.  
β. βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
εκδο- 
 θείσα κατά το τελευταίο δίµηνο από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς,  
από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές- τροποποιήσεις που έχουν  
επέλθει στο νοµικό πρόσωπο.  
γ. Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της συγκρότησης του Διοικητικού Συµβουλίου και σε πε-  
ρίπτωση που δεν έχει εκδοθεί την ανακοίνωση καταχώρησης στο αρµόδιο 
Μ.Α.Ε.  
3. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθε-
τα:  
α. Νόµιµο αντίγραφο του καταστατικού του νοµικού προσώπου (επικυρωμένης  



µμετάφρασης αυτού), όπως τροποποιημένο ισχύει, και των εγγράφων από τα  
οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, 
η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ότι αφορά την 
ίδρυση και τις µεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νοµικά  
πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), 
αντίγραφο (επικυρωµένη µμετάφραση) της απόφασης συγκρότησης του 
συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται 
η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας και  
β βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την 
έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει 
στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα Διοίκησης αυτού.  

Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, 
υπό στοιχ. 5.2.1.Α, 5.2.1.Β και 5.2.1.Γ.Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες, 
κατά τα ανωτέρω, υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. του Συνεταιρισµού. Απαιτείται επίσης Βεβαίωση Αρµόδιας Αρχής ότι ο 
συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠ08ΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ  
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ: 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προσφέροντα 
που  συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  
2. Δήλωση σύστασης ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, νόµιµα θεωρημένη για 
το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το 
αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η έκταση και το 
είδος της συµµετοχής του καθενός εξ' αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο 
εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας έναντι του ΜΤΝ και το πρόσωπο που 
ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.  
3. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό  από αυτά που ζητούνται πιο πάνω ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό  µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη-µέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προ-  
έλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και 
αλλοδαπών υποψηφίων.  
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι υποχρεούνται να λάβουν την ορισµένη Νοµική µορφή 
που επιφυλάσσεται να ζητήσει το Ταμείο µε απόφαση του ΔΣ αν θεωρηθεί αυτό 
απαραίτητο κατά την κατακύρωση της ανάθεσης των υπηρεσιών ασφαλείας σε 
αυτές.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις µε 
έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, 



είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον 
δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.  

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να φέρει ημερομηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου υπογραφής.  

 
2. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει τα τα 
ακόλουθα έγγραφα/δικαιολογητικά(ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο): 
 
α. Υπόδειγμα ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή ασφαλιστικών καλύψεων (Παράρτημα «Γ» 
της παρούσας).  

β. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν.1599/1986) με την οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της συμμετέχουσας ασφαλιστικής εταιρείας θα δηλώνει ότι οι όροι 
του υποδείγματος ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι σύμφωνοι με τις 
ασφαλιστικές καλύψεις του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας.  

γ. Πιστοποιητικό, εκδόσεως του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο θα προκύπτει ότι διαθέτει εν ισχύ 
άδεια λειτουργίας για τους κλάδους ασφάλισης στους οποίους υπάγονται οι 
δημοπρατούμενες υπηρεσίες. Το πιστοποιητικό αυτό θα προσκομίζουν οι 
διαγωνιζόμενοι από την Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) ή το 
αρμόδιο για την εποπτεία οργανισμό της χώρας εγκατάστασης της 
συμμετέχουσας επιχείρησης. Σε περίπτωση αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας, 
επιπροσθέτως, βεβαίωση της ΕΠ.Ε.Ι.Α είτε για την εν ισχύ λειτουργία 
υποκαταστήματος στην Ελλάδα, είτε για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών της 
στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που υπάρχει ανυπαίτια αδυναμία προσκόμισης του 
εν λόγω πιστοποιητικού από κάποιον διαγωνιζόμενο, αυτός μπορεί να 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, στην οποία 
θα δηλώνει τους κλάδους ασφάλισης για τους οποίους έχει χορηγηθεί η άδεια 
λειτουργίας καθώς επίσης θα δηλώνει και το λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να 
προσκομιστεί το εν λόγω πιστοποιητικό. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
εξακριβώσει μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών την ακρίβεια των αναφερόμενων 
στην Υπεύθυνη Δήλωση, χωρίς να υποχρεώνεται σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
των δικαιολογητικών.  
δ. Πιστοποιητικό, εκδόσεως του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης, από το 
Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου). Σε περίπτωση που υπάρχει ανυπαίτια αδυναμία προσκόμισης του 
εν λόγω πιστοποιητικού από κάποιον διαγωνιζόμενο, αυτός μπορεί να 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, στην οποία 
θα δηλώνει ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης, καθώς επίσης θα δηλώνει 
και το λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να προσκομιστεί το εν λόγω πιστοποιητικό. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εξακριβώσει μέσω των αρμοδίων 
Υπηρεσιών την ακρίβεια των αναφερόμενων στην Υπεύθυνη Δήλωση, χωρίς να 
υποχρεώνεται σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών.  

ε. Πιστοποιητικό, εκδόσεως του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία 



διενέργειας του διαγωνισμού, περί μη ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, που 
θα αναζητείται από τους διαγωνιζόμενους από την Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια εποπτική 
αρχή. Σε περίπτωση που υπάρχει ανυπαίτια αδυναμία προσκόμισης του εν 
λόγω πιστοποιητικού από κάποιον διαγωνιζόμενο, αυτός μπορεί να υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει 
την μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας, καθώς επίσης θα δηλώνει και το λόγο 
για τον οποίο δεν μπορεί να προσκομιστεί το εν λόγω πιστοποιητικό. Η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εξακριβώσει μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών 
την ακρίβεια των αναφερόμενων στην Υπεύθυνη Δήλωση, χωρίς να 
υποχρεώνεται σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών.  

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 στην οποία ρητώς 
θα δηλώνεται ότι η συμμετέχουσα Ασφαλιστική  εταιρεία γνωρίζει καλώς την 
προς ασφάλιση περιουσία, όπως και την κατάσταση στην οποία αυτή 
ευρίσκεται, καθώς και τους ασφαλιζόμενους κινδύνους και δεν μπορεί να 
επικαλεσθεί απόκρυψη γεγονότων εκ μέρους του MTN προς απαλλαγή από 
τους ασφαλιστικούς κινδύνους. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενες 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους, και χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση του MTN να επιθεωρούν επί τόπου τα 
ασφαλιζόμενα στοιχεία. Αν δεν το πράξουν, θεωρείται ότι γνωρίζουν καλώς την 
προς ασφάλιση περιουσία και την κατάσταση στην οποία αυτή ευρίσκεται κατά 
τον χρόνο Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι η Τεχνική Προσφορά δεν περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, οικονομικά στοιχεία και οικονομικούς όρους της προσφοράς, 
όπως το ύψος των προσφερομένων ασφαλίστρων, και άλλα στοιχεία της 
Οικονομικής Προσφοράς.  

3. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στoν οποίο 
περιλαμβάνονται στοιχεία  που αφορούν στο συνολικό κόστος σε Ευρώ όλων 
των προσφερομένων καλύψεων και παροχών (καθαρά ασφάλιστρα και 
νόμιμες κρατήσεις) καθώς και το κόστος σε ευρώ μιας εκάστης εκ των 
προσφερομένων καλύψεων και παροχών για διάρκεια ενός (1) έτους.. Οι 
τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνουν τα ασφάλιστρα, τις τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τίμημα της σύμβασης και η εν γένει τιμή θα παραμείνουν σταθερά και 
αμετάβλητα καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και της τυχόν παράτασης αυτής 
επηρεαζόμενα μόνον από τον αριθμό των καλυπτόμενων περιουσιακών στοιχείων του ΜΤΝ. . 
Το Ταμείο δύναται να εξαιρέσει από την ασφάλιση περιουσιακά στοιχεία εφόσον αυτό 
απαιτηθεί.. Στην περίπτωση αυτή θα μειωθεί το κόστος ασφάλισης, σύμφωνα με την 
οικονομική προσφορά που έχει δοθεί για το κτίριο ή τα παραρτήματα περιουσιακών 

στοιχείων που θα αφαιρεθούν και θα υπογραφεί τροποποιητική σύμβαση.  
6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
6.1 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
κατά την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού παρουσία των συμμετεχουσών 
εταιρειών, όπως αυτή αναγράφεται στους Γενικούς όρους της παρούσης. 
6.2 Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή των 
προσφορών, ισχύουν τα εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 



β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής   
προσφοράς  και μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά 
φύλλο, από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
γ) Ελέγχεται η ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν 
υποβληθεί και αξιολογείται η τεχνική   προσφορά  ,προκειμένου να διαπιστωθεί 
ο βαθμός στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης . 
δ) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής 
προσφοράς αποσφραγίζονται από την επιτροπή οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών και αξιολογούνται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
ε)Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές από την επιτροπή ,κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  
6.3 Για όλα τα παραπάνω, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό το οποίο υποβάλει 
μέσω της αρμόδιας Δ/νσης προς έγκριση στο ΔΣ/ΜΤΝ. Το ΔΣ/ΜΤΝ αποφαίνεται 
σχετικά και με μέριμνα του γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους  η απόφαση 
του για το  αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 
7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
7.1 Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από τη 
Δ/νση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΜΤΝ , προς τον επιλεγέντα 
υποψήφιο. Ο τελικός μειοδότης οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης να προσέλθει στο ΜΤΝ για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
απεριόριστης ισχύος, ποσού ίσου με το 10% του συνολικού συμβατικού 
τμήματος (συμπεριλαμβανόμενης και της ετήσιας παράτασης ), άνευ ΦΠΑ. 
 
7.2 Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση η 
οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης 
8.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
8.1 Το συμβατικό τίμημα θα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο σε Ευρώ με έκδοση 
χρηματικού εντάλματος στο όνομα του αναδόχου. Προϋπόθεση εξόφλησης 
τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 
8.2 Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον . 
Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου ,το ΜΤΝ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί 
την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 
8.3 Κάθε τιμολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον 
βαραίνουν αποκλειστικά . 
8.4 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του  Π.Δ. 118/07.  
8.5.Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 
επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η 
σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με 
τη σύμβαση ανάθεσης. 
 
9.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. 
     
           Για την Ακρίβεια 
                                                     Πλωτάρχης (Ε) Α. Δημητρίου ΠΝ 
                               Τμηματάρχης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας 



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
      Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
      ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ   
        ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
Ανήκει στην Διακήρυξη Φ.951.1/822/Σ.750/06-07-2015/ ΜΤΝ 
 

 

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

 

Α. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ είναι οκτώ (8) κτίρια ιδιοκτησίας ΜΤΝ µε το έναντι 
έκαστου ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ως ακολούθως: 

ΚΤΙΡΙΑ  Τ.Μ. ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝ

Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1-

1Α& ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

10  ΑΘΗΝΑ 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

2901 1939-1940 

Προσθήκη 

1947-1949 

2.554.069,41 € 

 

 

 

 

 

80.000€ 

Οικοδομή από μπετόν 
αρμέ τουβλόκτιστης 
ταρατσοσκεπούς 
αποτελούμενη εξ 
υπογείου  
 και ισογείου   και 6 
ορόφων 
χρησιμοποιούμενων ως 
καταστήματα πωλήσεως 
ειδών  κινητής 
τηλεφωνίας - 
ηλεκτρονικών 
συστημάτων,  
 καφέ εστιάσεως  και 
γραφεία.  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

69 & ΑΙΟΛΟΥ 106    

ΑΘΗΝΑ 

1664 1955-1956 1.465.002,24 €  

 

Οικοδομή από μπετόν 
αρμέ τουβλόκτιστης 
ταρατσοσκεπούς 
αποτελούμενη εξ 
υπογείου,  ισογείου 
και 8 ορόφων 
χρησιμοποιούμενων ως 
κατάστημα πωλήσεως  
 γυναικείων  ειδών και 
πωλήσεως καφέ και 
γραφεία  

ΣΙΝΑ 20 ΑΘΗΝΑ 3011 1965-1966 3.058.711,62 € Οικοδομή από μπετόν 
αρμέ  τουβλόκτιστης 
ταρατσοσκεπούς 
αποτελούμενη εκ 2 



 

 

υπογείων  
ισογείου και 8 ορόφων  
χρησιμοποιούμενης  
εξ ολοκλήρου  ως  
σταθμός αυτοκινήτων  

ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ 10 

ΑΘΗΝΑ 

6436 1937-1939 

Προσθήκη 

1958-1959 

5.666.318,76 € Οικοδομή από μπετόν 
αρμέ   τουβλόκτιστης 
ταρατσοσκεπούς 
αποτελούμενη εκ 2 
υπογείων, ισογείου και 8 
ορόφων  
χρησιμοποιούμενων ως  
εμπορικά  
καταστήματα και 
γραφεία. 
 

ΕΡΜΟΥ 15-

ΠΕΤΡΑΚΗ 6 

ΑΘΗΝΑ 

5452 1971-1973 4.799.995,32 € Οικοδομή από μπετόν 
αρμέ τουβλόκτιστης 
ταρατσοσκεπούς 
αποτελούμενη εξ 
υπογείου, ισογείου 
ημιώροφου και 6 
ορόφων.  

ΑΘΗΝΑΣ & ΑΓ. 

ΕΙΡΗΝΗΣ 43  

ΑΘΗΝΑ 

2045 1935-1936 1.800.438,45 €  Οικοδομή από μπετόν 
αρμέ τουβλόκτιστης 
ταρατσοσκεπούς 
αποτελούμενη εξ 
υπογείου        
 ισογείου 
και 5 ορόφων.  

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

(ΘΗΣΕΩΣ) 156 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ   

4339 1972-1973 3.820.098,99 € Οικοδομή από μπετόν 
αρμέ τουβλόκτιστης 
ταρατσοσκεπούς 
αποτελούμενη εκ  
υπογείου,  ισογείου, 
ημιωρόφου και 6 ορόφων 
για χρήση ως 
γραφεία. 

ΗΠΕΙΡΟΥ 24 

ΑΘΗΝΑ 

59 1958       51.944,19 € Διαμέρισμα Ε ορόφου 
επί  πολυώροφου    
οικοδομής εκ μπετόν  
αρμέ τουβλόκτιστης  
ταρατσοσκεπούς   
χρησιμοποιουμένου ως  
κατοικίας.  

 



Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 • Πυρκαγιά (από ανάφλεξη αντικειμένου ,τυχαίου ή συμπωματικού στοιχείου) 

στους ασφαλιζόμενους χώρους ή προερχόμενης από παρακείμενους χώρους. 

•  Πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, Τρομοκρατικές ενέργειες 
µεµονωµένων ή µη και κατά την διάρκεια στάσεων και απεργιών καθώς και ενέργειες 
που προέρχονται από δράση παράνοµων οργανώσεων. 
 •  Σεισµός.  

 •  Έκρηξη κάθε φύσεως εντός και εκτός των κτιρίων.  

 •  Πλημύρα από διαρροή υδάτων συνεπεία ρήξεως ή υπερχειλίσεως δεξαμενών, 

θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και της κεντρικής 

θέρμανσης. 

 •  Καθίζηση , ολίσθηση εδάφους .  

 •  Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και µόνο για το κτίριο οδού Γλάδστωνος 1 και 1Α & 

Πατησίων 10  Αθήνα για το ποσό των 20.000 € για σωµατική βλάβη κατ΄ άτομο και 

γεγονός και 2.000 € για υλικές ζηµιές ανά γεγονός με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο το ποσό 

των 20.000€ ετησίως. 

•   Ποσού 200.000,00 € κατά του κινδύνου κλοπής και ληστείας στο κτίριο επί της  
οδού Γλάδστωνος 1 και 1Α & Πατησίων 10  Αθήνα. 
 
Ιστορικό ζηµιών τελευταίας πενταετίας : Καµία  

Γ. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Κτίριο ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1-1Α& ΠΑΤΗΣΙΩΝ 10  ΑΘΗΝΑ: Κάµερες ασφαλείας εσωτερικά και 

εξωτερικά ,Συναγερµός και φύλαξη επί 24ωρου βάσεως . 

Κτίριο ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10 : Κάµερες ασφαλείας εσωτερικά και εξωτερικά Συναγερµός και 

φύλαξη επί 24ωρου βάσεως.  

Δ. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1-1Α& ΠΑΤΗΣΙΩΝ 10  

ΑΘΗΝΑ      

 - Πυροσβεστήρες  
 - Συστήματα  πυρανίχνευσης-  
   κατακλίσεως  
 - Πυροσβεστικές  φωλιές  ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10 ΑΘΗΝΑ 

ΣΙΝΑ 20    ΑΘΗΝΑ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69 & ΑΙΟΛΟΥ 106    
ΑΘΗΝΑ 

-  Πυροσβεστήρες    
-  Πυροσβεστικές  φωλιές 
 ΕΡΜΟΥ 15-ΠΕΤΡΑΚΗ 6                ΑΘΗΝΑ   



 
Ε.  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 

      1. Ιστορικό ζηµιών τελευταίας πενταετίας : Καµία  

      2. Τύπος, βάρος και διαστάσεις χρηματοκιβωτίων: 

          α.-NIVAL HELLAS NY MINI JUMBO : 650kg -1,30Y*0.60Π*0,55Β: 

          β.-ΧΡΥΜΕΧ R4 : 500kg -0,86Y*0.62Π*0,50Β 

          γ.-DOMUS M1/7 64kg -0,50Y*0.45Π*0,40Β 

 
ΣΤ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ: 

      1. Σεισμός, Καθίζηση και/ή ολίσθηση εδάφους : Η κάλυψη θα αφορά τα κτίρια με 

οικοδομική άδεια μετά το 1960 και με απαλλαγή 2% επί του συνολικού ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου.  

      2. Πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή 

μη και κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών καθώς και ενεργειών που προέρχονται 

από δράση παράνομων οργανώσεων: Η κάλυψη θα αφορά αποζημίωση ποσοστού έως 

50% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά τοποθεσία κινδύνου.  

      3.  Απαλλαγή 1000€ ανά ζημιά προερχόμενη από  τους ασφαλιζόμενους κινδύνους 

με εξαίρεση των  κινδύνων σεισμού και καθίζησης και/ ή κατολίσθησης εδάφους. 

Ζ.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

       1.  Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έχει επισκεφθεί τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και έχει  

λάβει πλήρη γνώση της προς ασφάλιση περιουσίας και της κατάστασης στην οποία 

αυτή βρίσκεται καθώς και των ασφαλιζόμενων κινδύνων και αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα την παροχή ανωτέρω υπηρεσιών ασφάλισης σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας και την ασκούμενη χρήση του ασφαλιζόμενου κτιρίου (κενό ή μη). 

       2.  Η συνολική ευθύνη του αναδόχου για όλη την περίοδο της ασφάλισης και από 

την επέλευση ενός ή περισσότερων από τους καλυπτόμενους κινδύνους θα είναι μέχρι 

του ύψους  του  ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά ασφαλιστικό αντικείμενο. 

 

       Για την Ακρίβεια 
                                                     Πλωτάρχης (Ε) Α. Δημητρίου ΠΝ 
                               Τμηματάρχης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΘΗΣΕΩΣ) 156 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  - Μόνιμο Δίκτυο Πυρόσβεσης με 
   σύστημα αντλίας, ηλεκτρικό 
  κινητήρα και κινητήρα πετρελαίου. 
-Αυτόματο σύστημα 
 κατάσβεσης CO2. 
-Πυροσβεστήρες 


