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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2
Τ.Κ: 71202
Πληροφορίες:
Τηλ.: 2813409185 -186-189
Fax: 2810229207
E-mail: prom@heraklion.gr

ΥΠΗΡΕΣΊΑ :
Η ασφάλιση του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει το
Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Αριθμός Πρωτοκόλλου Προκήρυξης:
155592/18-12-2017

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ασφάλιση του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει το
Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης για ένα χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης ενός
χρόνου ακόμα. Η Μελέτη της παραπάνω υπηρεσίας αποτελείται από την Τεχνική Έκθεση και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές τεχνική περιγραφή),
, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Δε γίνονται δεκτές
προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 1 ο
Ισχύουσες Διατάξεις - Αποφάσεις
Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με:
Α. Τις ισχύουσες διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
3. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος
Α') και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
4. -Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
5. -Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
6. -Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
7. -Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
8. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
9. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
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και στοιχεία”,

14. του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
15. της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

Β.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
16. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Τις αποφάσεις:
Την 58120/01.06.2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής
στους Αντιδημάρχους.
Την 526/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Την 455/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την με υπ. αρ. 716/2017 απόφαση της Ο.Ε με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την
δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%):
α) συνολικού ποσού 13.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15-6251.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα
ακινήτων».
β) συνολικού ποσού 10.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15-6255.002 με τίτλο «Λοιπά Ασφάλιστρα
(βιβλία, αρχειακά έγγραφα, πίνακες ζωγραφικής κλπ Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης)».
γ) συνολικού ποσού 2.500,00€ σε βάρος του Κ.Α 15-6255.003 με τίτλο «Λοιπά Ασφάλιστρα
(ηλεκτρονικός εξοπλισμός Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης)».
Την με αρ. 833/2017 απόφαση της Ο.Ε με την οποία εγκρίνονται οι όροι του Συνοπτικού
διαγωνισμού.
Η με αρ. 960/2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία επικυρώθηκε το με αρ.123205/11-10-2017
πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την
«Παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση του Μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ» και αποφασίστηκε η
επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών
προδιαγραφών.
Την 1067/2017 απόφαση Ο.Ε. με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της αριθ.833/2017
απόφασης με θέμα : «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, όρων και μελέτης για την
Ασφάλιση του Μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ -΄Εγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του διαγωνισμού», ως προς το σκέλος της τεχνικής έκθεσης και της τεχνικής
περιγραφής.

ΑΡΘΡΟ 2 ο
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ηρακλείου
Ταχ.
Διεύθυνση
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail
Πληροφορίες:

:
:
:
:
:
:

Αγ. Τίτου αρ. 1
71202
2813409185-186-189-403
2810 229207
prom@heraklion.gr
Τζανιδάκης Βασίλης

ΑΡΘΡΟ 3 ο
Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός αφορά την ασφάλιση του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει το Τμήμα της
Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης για ένα χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης ενός χρόνου
ακόμα όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και στην συγγραφή υποχρεώσεων που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του
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Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4 ο
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Η προϋπολογισθείσα για την υπηρεσία δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00 ευρώ με το
Φ.Π.Α.
α) συνολικού ποσού 13.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15-6251.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα ακινήτων».
β) συνολικού ποσού 10.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15-6255.002 με τίτλο «Λοιπά Ασφάλιστρα
(βιβλία, αρχειακά έγγραφα, πίνακες ζωγραφικής κλπ. Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης)».
γ) συνολικού ποσού 2.500,00€ σε βάρος του Κ.Α 15-6255.003 με τίτλο «Λοιπά Ασφάλιστρα
(ηλεκτρονικός εξοπλισμός Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης)»
ΑΡΘΡΟ 5 ο
Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου στις
24/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. στη Διεύθυνση Αγίου Τίτου αρ.
1, ΤΚ 71202, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση. Οι
προσφορές μπορεί να σταλούν ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και
Διεκπεραίωσης του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 μέχρι και την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να
παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του
διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ.), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 31/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
π.μ. έως 10:30 π.μ.. στον ίδιο χώρο.
ΑΡΘΡΟ 6 ο
Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η με αρ. 112762/21-09-17 προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης)
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016 (ΤΕΥΔ)
δ) η συγγραφή υποχρεώσεων,
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
ε) η τεχνική έκθεση
στ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
ζ) οι τεχνικές προδιαγραφές (τεχνική περιγραφή)
η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή επί όλων των ανωτέρω
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης
στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
Ηρακλείου
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.heraklion.gr/press/auction στην διαδρομή: Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις –
Δημοπρασίες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
ΑΡΘΡΟ 7 ο
Πληροφορίες
Πληροφορίες για την σύμβαση της υπηρεσίας αυτής μπορούν να λάβουν οι
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών-Δημοπρασιών του Δήμου (ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 409185 -186-189) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και για τεχνικά
της μελέτης στο τηλ. 2813409806.

ενδιαφερόμενοι μέχρι και
την Δ/νση Οικονομικών
1ος όροφος, τηλ. 2813θέματα από το συντάκτη

ΑΡΘΡΟ 8ο
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που πληρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, μπορούν να παρέχουν
νόμιμα την υπηρεσία και είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
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β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3.Ένας οικονομικός φορέας μπορεί συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Για την συμμετοχή ιδιώτη ασφαλιστή πρέπει :
Να διαθέτει:
Ταυτότητα από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε ισχύ,
οποιασδήποτε βαθμίδας διαμεσολάβησης.
Βεβαίωση σύμβασης μεταξύ του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και της Ασφαλιστικής Εταιρείας που
θα εκπροσωπεί στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
(ιδιώτης).
Η Ασφαλιστική Εταιρεία που εκπροσωπεί ο ιδιώτης, θα πρέπει να λειτουργεί υπό την Δ/νση
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), της Τράπεζας της Ελλάδος, θα διαθέτει πιστοποιητικό
λειτουργίας από την Δ.Ε.Ι.Α της Τράπεζας της Ελλάδος.
Για την συμμετοχή εταιρείας πρέπει να προσκομιστεί :
Εξουσιοδότηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία προς τον εκπρόσωπό της για τον Διαγωνισμό.
Νομιμοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Θα πρέπει δηλαδή να
λειτουργεί υπό τη Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος, να
διαθέτει πιστοποιητικό λειτουργίας από την Δ.Ε.Ι.Α της Τράπεζας της Ελλάδος.
Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου ασφαλιστικού εκπροσώπου της εταιρείας, στην πόλη του Ηρακλείου, ο
οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη αστική ευθύνη, θα διαθέτει δηλαδή Ασφαλιστικό Συμβόλαιο
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

ΑΡΘΡΟ 9 ο
Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω
περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
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την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄
215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Α)Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Β) ‘Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο
αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
4. Αποκλείεται από την συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης
συμμετέχων :
α) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
β) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
γ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν 4412/2016
δ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ε) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων
1, 2 και 4.

17PROC002449952 2017-12-19
6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό
της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση
7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10 ο
Κριτήρια επιλογής
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Α. Για την συμμετοχή ιδιώτη ασφαλιστή χρειάζεται :
Να διαθέτει:
Ταυτότητα από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε ισχύ,
οποιασδήποτε βαθμίδας διαμεσολάβησης.
Βεβαίωση σύμβασης μεταξύ του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και της Ασφαλιστικής Εταιρείας που
θα εκπροσωπεί στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
(ιδιώτης).
Η Ασφαλιστική Εταιρεία που εκπροσωπεί ο ιδιώτης, θα πρέπει να λειτουργεί υπό την Δ/νση
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος, θα διαθέτει πιστοποιητικό
λειτουργίας από την Δ.Ε.Ι.Α της Τράπεζας της Ελλάδος.
Β. Για την συμμετοχή εταιρείας χρειάζεται:
Εξουσιοδότηση από τη Ασφαλιστική Εταιρεία προς τον εκπρόσωπό της για τον Διαγωνισμό.
Νομιμοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας από τη Τράπεζα της Ελλάδος. Θα πρέπει δηλαδή να
λειτουργεί υπό την Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), της Τράπεζας της Ελλάδος, θα
διαθέτει πιστοποιητικό λειτουργίας από την Δ.Ε.Ι.Α της Τράπεζας της Ελλάδος.
Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου ασφαλιστικού εκπροσώπου της εταιρείας, στην πόλη του Ηρακλείου, ο
οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη αστική ευθύνη, θα διαθέτει δηλαδή Ασφαλιστικό Συμβόλαιο
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
ΑΡΘΡΟ 11 ο
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
79 ν. 4412/2016
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το παρεχόμενο Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 9 της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 10 της
παρούσας,
Το ΤΕΥΔ όπως έχει διαμορφωθεί για την παρούσα σύμβαση, παρέχεται και σε επεξεργάσιμη μορφή
(αρχείο.doc) και έχει αναρτηθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού. Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το
φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) υπογράφεται:
Από τα φυσικά πρόσωπα αν πρόκειται για ατομική Επιχείρηση και τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα . Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του εν λόγω
άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το

17PROC002449952 2017-12-19
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης .
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής
του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε
υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ του άρθρου 79
παρ. 2, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 12 ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για την συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού από την
διαδικασία τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 25 της παρούσας
διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, η οποία για το σύνολο της υπηρεσίας
είναι ποσού 520,00 €.
2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν.
4412/2016 του άρθρου 11 της παρούσας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής
αυτής.
ΑΡΘΡΟ 13 ο
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση οφείλει να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από έγγραφη ειδοποίηση
του από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, εντός σφραγισμένου φακέλου, τα παρακάτω
έγγραφα και πιστοποιητικά:
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 9 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Για την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού
μητρώου) έκδοσης τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της
παρούσας.
β) Για την παράγραφο 2 του άρθρου 9, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά
είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό
φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους
εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής
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γ) αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του
άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
δ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής
του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
Β. Για την απόδειξη
δραστηριότητας,

της

καταλληλότητας

για

την

άσκηση

της

επαγγελματικής

Ο ιδιώτης ασφαλιστής θα πρέπει να προσκομίσει :
Ταυτότητα από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε ισχύ,
οποιασδήποτε βαθμίδας διαμεσολάβησης.
Βεβαίωση σύμβασης μεταξύ του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και της Ασφαλιστικής Εταιρείας που
θα εκπροσωπεί στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
(ιδιώτης).
Και για την Ασφαλιστική Εταιρεία που εκπροσωπεί ο ιδιώτης, θα πρέπει να προσκομίσει άδεια
(έγγραφο) που θα πιστοποιεί ότι λειτουργεί υπό την Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
(Δ.Ε.Ι.Α.), της Τράπεζας της Ελλάδος, θα διαθέτει πιστοποιητικό λειτουργίας από την Δ.Ε.Ι.Α της
Τράπεζας της Ελλάδος.
Η εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει :
Εξουσιοδότηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία προς τον εκπρόσωπό της για τον Διαγωνισμό.
Νομιμοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας από τη Τράπεζα της Ελλάδος. Θα πρέπει δηλαδή να
λειτουργεί υπό την Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), της Τράπεζας της Ελλάδος, θα
διαθέτει πιστοποιητικό λειτουργίας από την Δ.Ε.Ι.Α της Τράπεζας της Ελλάδος.
Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου ασφαλιστικού εκπροσώπου της εταιρείας, στην πόλη του Ηρακλείου, ο
οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη αστική ευθύνη, θα διαθέτει δηλαδή Ασφαλιστικό Συμβόλαιο
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Γ. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του
οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου και
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά,
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους με
όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Διενέργειας
Διαγωνισμών του Δήμου Ηρακλείου ( εφεξής Επιτροπή) την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού,
σύμφωνα με το άρθρο της παρούσας, στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου ΤΚ
71202. Οι προσφορές μπορεί να σταλούν και ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του
Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου (Τ.Κ. 71202) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του
Διαγωνισμού.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται κατά την
καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από
την ώρα λήξης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί
και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή
λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με
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προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ*»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ασφάλιση του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που
στεγάζει το Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης για ένα χρόνο με δικαίωμα
ανανέωσης ενός χρόνου ακόμα»
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:……………
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

*Τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνουν Ταχ. Δ/νση,
Τηλέφωνο, Φαξ και Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας.
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης θα πρέπει να υπάρχει το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής στο
οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η οικονομική
προσφορά δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το παρεχόμενο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι ανωτέρω υποφάκελοι (α), (β) ,(γ) φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου προσφοράς.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού
είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της .
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 16ο
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Γλώσσα διαδικασίας
1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και
σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ.
και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-1061. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει
την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την
παρουσία διερμηνέων.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την
λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα
προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Εναλλακτικές προσφορές
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 19 ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής), η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή.
Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων, αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο είναι η τριμελής
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ.11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 του Δήμου Ηρακλείου
η οποία θα εξετάσει και θα γνωμοδοτήσει για την ένσταση. Αρμόδιο όργανο να αποφασίσει επί των
ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους προ της
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ

20 ο
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Προσφερόμενη τιμή
Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ (€), κατ’ άρθρο του προϋπολογισμού της μελέτης. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ

21ο

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού που ορίστηκε
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16 του Δήμου Ηρακλείου, εφεξής αποκαλούμενη ως
«Επιτροπή», προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, σε δημόσια
συνεδρίαση, την ημερομηνία και ώρα και στον τόπο που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας
διακήρυξης. Όταν πλησιάζει η ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών, δηλαδή η 10:30 π.μ., η
Επιτροπή κηρύσσει μεγαλόφωνα την λήξη του χρόνου παραλαβής και παράδοσης των προσφορών
και στην συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγιση αυτών. Προσφορές που υποβάλλονται στην
επιτροπή μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, και μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νομίμως
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα
της σύμβασης.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα
της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα
του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
3. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Η
αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια την ημέρα και ώρα που
έχει ορίσει η Επιτροπή
παρουσία ή μη των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες.
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της
υπηρεσίας. Η Επιτροπή καλεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 13 της παρούσας
διακήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 9 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σε σφραγισμένο φάκελο
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της εν λόγω πρόσκλησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
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επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Η Επιτροπή εντός δύο (2)
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποστέλλει
ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την
ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης του φακέλου. Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται και στους
λοιπούς προσφέροντες, οι οικονομικές προσφορές των οποίων έχουν γίνει αποδεκτές. Η Επιτροπή
αποσφραγίζει τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε ανοικτή συνεδρίαση, ελέγχει την
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και καταγράφει τα αποτελέσματα σε πρακτικό.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος
α) δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
β) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
γ) από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τότε ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε
κατακύρωσης της σύμβασης. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο
127 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ

22 ο

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου αυτή σαν
αποφαινόμενο όργανο να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:
•
Κατακύρωση της ασφάλισης .
•
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Η Οικονομική Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
ΑΡΘΡΟ

23 ο

Ανακοίνωση κατακύρωσης
Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης,
η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή της
σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ

24 ο

Σύμβαση
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι :
Η παρούσα διακήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων ,η τεχνική έκθεση και οι τεχνικές προδιαγραφές
(τεχνική περιγραφή), ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του
Αναδόχου, καθώς και τα πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά.
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα
υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ

25ο

Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
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Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς
το ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) και για το σύνολο της ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των
520,00 €.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία με την
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς
προσφέροντες:
α/α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
β/β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ασφάλισης την οποία θα προσκομίσει ο ανάδοχος στον
οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα
με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των
όρων της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ασφάλισης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της Σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση
από την υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται
(Δήμο Ηρακλείου), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία
της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
(μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ

26ο

Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης της Ασφαλιστικής κάλυψης και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την υπηρεσία της Β.Δ.Β. και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που
θα πιστοποιούν την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και τον έλεγχο τη
συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης και των ασφαλιστικών συμβολαίων που
θα κατατεθούν.
Άρθρο 27ο
Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η σύμβαση θα λάβει χώρα στο κτίριο ΑΧΤΑΡΙΚΑ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίου
Βενιζέλου (Λιοντάρια) και υπολογίζεται ως χρόνος διάρκειας της, το ένα ημερολογιακό έτος από την
υπογραφή της, με δικαίωμα ανανέωσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για ένα ακόμη έτος.
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ΑΡΘΡΟ 28ο
Ποινικές ρήτρες
Αν ο ανάδοχος δεν τηρήσει την συμβατική του υποχρέωση, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
Σε περίπτωση έλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και μη άμεσης καταβολής της αποζημίωσης,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού διπλάσιου της υφιστάμενης ζημίας.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται ή συμψηφίζεται από την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ

29ο

Παραλαβή της Υπηρεσίας (Ασφαλιστική Κάλυψη)
1. Η παραλαβή της Υπηρεσίας ασφάλισης θα γίνει με την παράδοση των ασφαλιστικών συμβολαίων
από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την 36/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221/4412 μετά τον έλεγχο από την
Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, που θα πιστοποιεί τη
συμφωνία των οριζομένων στη διακήρυξη με τους όρους της σύμβασης, μπορεί δε να καλείται να
παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των
ασφαλιστικών συμβολαίων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ασφαλιστικών συμβολαίων ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.
β) Τα ασφαλιστήρια Συμβόλαια του Αναδόχου
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις
συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 32ο
Δημοσίευση
Η παρούσα Διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν:
• ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)
• στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του
Δήμου Ηρακλείου
Η Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης)
•

θα δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ»
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θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος « ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο της υπηρεσίας.
•

•

Ο Αντιδήμαρχος
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2
Τ.Κ: 71202
Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασ.
Τηλ.: 2813409185
Fax: 2810229207
E-mail: prom@heraklion.gr

Ηράκλειο, 18-12-2017
Αρ. Πρωτ. 155592/18-12-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
για την ασφάλιση του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει το Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής
Βιβλιοθήκης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου στις 24/01/2018 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202 ενώπιον της Αρμόδιας
Γνωμοδοτικής Επιτροπής ή θα σταλούν ταχυδρομικά ή θα κατατεθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και
Διεκπεραίωσης του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 μέχρι και την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι
συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας
βίας (απεργία, κατάληψη κλπ.), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή
στις 31/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το δύο
(2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. και ανέρχεται στο ποσό των 520,00 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς
και για την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα ΠρομηθειώνΔημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202, καθημερινά κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2813409185,186,189,403). Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές (τεχνική περιγραφή), Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός)
παρέχονται
στους
ενδιαφερόμενους
και
από
την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
www.heraklion.gr/press/auction.
Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν:
-ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ)
τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
-ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)
-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης):
-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
-Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.
-Θα δημοσιευθεί μία φορά στην Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ.
Να δημοσιευτεί μία φορά
στην εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ. Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης
σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η δημοσίευση
γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών.
Τα έξοδα των δημοσιεύσεων των διαγωνισμών βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Αντιδήμαρχος

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σελίδα 1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Α)

Β)

Γ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ασφαλιστική κάλυψη ύψους
12.350.000€ για «Κάλυψη Ζημιών»
στο Κεφάλαιο Οικοδομής και ύψους
1.000.000€ για «Κάλυψη Ζημιών»
στο Κεφάλαιο Περιεχομένου
(πάγιος εξοπλισμός).
Ασφαλιστική κάλυψη ύψους
4.500.000€ «Κατά Παντός
Κινδύνου», για το περιεχόμενο σε
βιβλία, συλλογές, αρχεία κλπ, έναντι
φυσικής απώλειας ή φυσικής ζημιάς
που θα επέλθει κατά την περίοδο
ασφάλισης.
Ασφαλιστική κάλυψη ύψους
620.000€ «Κατά Παντός Κινδύνου»
του Ηλεκτρονικού της Εξοπλισμού.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

Υπηρεσίες
Ασφάλισης
CPV
66510000-8

1

13.000,00€

Υπηρεσίες
Ασφάλισης
CPV
66510000-8

1

10.500,00€

είδος

Υπηρεσίες
Ασφάλισης
1
CPV
66510000-8
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)

2.500,00€
26.000,00€

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται ανά είδος κάλυψης και βαρύνει τους κωδικούς με
Κ.Α. 15-6251.001, Κ.Α. 15-6255.002 και Κ.Α. 15-6255.003 αντίστοιχα.

Η συντάκτης
Κατερίνα Ε. Φραγκάκη

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης
Μαρία Φουντουλάκη

Ο Προϊστάμενος της «Β.Δ.Β.»
Δημήτρης Χ. Σάββας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΟ ΑΧΤΑΡΙΚΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Τ.Κ: 71202
Πληρ: Κατερίνα Φραγκάκη 2813409711
Fax: 2813409701
E-mail:fragkaki-k@heraklion.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:Ασφάλιση

Μεγάρου

ΑΧΤΑΡΙΚΑ
(ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι:
Η ασφάλιση του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει το Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής
Βιβλιοθήκης και

περιλαμβάνει το κτίριο με τα περιεχόμενα του, όπως περιγράφονται

αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη και την Τεχνική Περιγραφή . Περαιτέρω σύμφωνα και με
το ιστορικό αποκατάστασης του μεγάρου Αχτάρικα από τη Διεύθυνση τεχνικών έργων και
μελετών (Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων).
Το δημοτικό κτίριο «ΑΧΤΑΡΙΚΑ» είναι ένα υπάρχον κτίριο που κατασκευάστηκε το 1921. Ο Δήμος
Ηρακλείου προχώρησε σε πρώτη φάση στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του μέσω μανδυών
οπλισμένου σκυροδέματος (έγχυτο-εκτοξευόμενο) και σε δεύτερη φάση στην ολοκλήρωση του
κτιρίου με τις
αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την λειτουργία της
Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Η μελέτη ακολούθησε τις κατευθύνσεις, τους όρους, τις τεχνικές οδηγίες και το κτιριολογικό
πρόγραμμα

όπως ορίστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, την Αρχαιολογία και την

αντιπροσωπευτική επιτροπή της Βικελαίας Βιβλιοθήκης.
Το Κτιριολογικό Πρόγραμμα του κτιρίου έχει ως εξής:
Οι παρακάτω επιφάνειες είναι τα μεικτά τετραγωνικά των χώρων.

1
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ΙΣΟΓΕΙΟ

Β’ ΟΡΟΦΟΣ

Κατάστηµα 1

129,73 τ.µ.

Αίθουσα 170 ατόµων

Κατάστηµα 2 (γωνία)

150,04 τ.µ.

Υποδοχή αίθουσας

70,00 τ.µ.

29,30 τ.µ.

Βοηθητικά αίθουσας

43,78 τ.µ.

Κατάστηµα 3

205,67 τ.µ

Παιδική Βιβλιοθήκη

186,40 τ.µ.

Βιβλιοθήκη Σεφέρη-Βικέλα

116,50 τ.µ.

Υποδοχή – είσοδος

116,00 τ.µ.

Αρχείο Τζεδάκη-Σπανάκη

66,30 τ.µ.

Γραφεία

52,53 τ.µ.

Χώρος Περιοδικών

23,41 τ.µ.

ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ
Κατάστηµα 1

Γ’ ΟΡΟΦΟΣ
72,34 τ.µ

Εργαστήριο

Συντήρησης

84,66 τ.µ.

παλαιτύπων (υπό κατασκευή) µετά
εξωτερικού χώρου
Κατάστηµα 2 (γωνία)

140,20 τ.µ

Κατάστηµα 3

31,10 τ.µ

Παιδική Βιβλιοθήκη

69,71 τ.µ.

Α’ΟΡΟΦΟΣ
Αναγνωστήριο

110,65 τ.µ.

ΥΠΟΓΕΙΟ
510,43 τ.µ.

Βιβλιοστάσια
Καταλογογράφηση

Οπτικοακουστικά Μέσα

66,30 τ.µ.

Τµήµα Αρχείων - Εφηµερίδων

315,00 τ.µ.

Εργαστήριο

90,00 τ.µ.

Μικροφωτογράφηση

65,00 τ.µ.

Μηχανολογικοί χώροι

180,00 τ.µ.

Tο έργο της αποκατάστασης του δημοτικού κτιρίου «ΑΧΤΑΡΙΚΑ» ολοκληρώθηκε στις 7-72013 και στις 5-6-2014 έγινε η διοικητική παραλαβή και παράδοση προς χρήση στον
προϊστάμενο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
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Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Α. Οι διατάξεις :
• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
• Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').
• Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006
τεύχος Α') και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209, όπως προστέθηκε με
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
• Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
• Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
• Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
Β. Οι αποφάσεις:
1. Η 58120/01.06.2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής
στους Αντιδημάρχους.
2. Η 526/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3. Η 455/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Η με αρ. 716/2017 απόφαση ης Ο.Ε με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την
δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%):
α) συνολικού ποσού 13.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15-6251.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα
ακινήτων».
β) συνολικού ποσού 10.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15-6255.002 με τίτλο «Λοιπά
Ασφάλιστρα (βιβλία, αρχειακά έγγραφα, πίνακες
ζωγραφικής κλπ Βικελαίας
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)».
γ) συνολικού ποσού 2.500,00€ σε βάρος του Κ.Α 15-6255.003 με τίτλο «Λοιπά
Ασφάλιστρα (ηλεκτρονικός εξοπλισμός Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης)».
5. Η με αρ. 833 /2017 απόφαση της Ο.Ε με την οποία εγκρίνονται οι όροι του Συνοπτικού
διαγωνισμού.
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6.

Η με αρ. 960/2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία επικυρώθηκε το με αρ.123205/11-102017 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
για την «Παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση του Μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ» και
αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση της τεχνικής έκθεσης και
των τεχνικών προδιαγραφών.

7.

Την 1067/2017 απόφαση Ο.Ε. με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της αριθ.833/2017
απόφασης με θέμα : «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, όρων και μελέτης για την
Ασφάλιση του Μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ -΄Εγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του διαγωνισμού», ως προς το σκέλος της τεχνικής έκθεσης και της τεχνικής
περιγραφής.

Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.
Η εκτέλεση της Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό διαγωνισμό που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Άρθρο 4ο
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Η ορισθείσα γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών γνωμοδοτεί προς την
Οικονομική Επιτροπή προκειμένου αυτή σαν αποφαινόμενο όργανο να αποφασίσει για τα
παρακάτω θέματα:
• Κατακύρωση της Υπηρεσίας.
• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή
μη των όρων και της τεχνικής περιγραφής.
• Η Οικονομική Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα όπως και στον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
• Απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Άρθρο 5ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης
Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Κρήτης, ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης
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ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 6ο
Σύμβαση
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι:
Η παρούσα προκήρυξη,
η συγγραφή υποχρεώσεων, η Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές
προδιαγραφές, (Τεχνική Περιγραφή), ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η προσφορά του
αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική
σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 7ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης υπηρεσίας ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου
εγγύησης των όρων της σύμβασης.
Η εγγυητική κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική λήξη της ασφάλισης και της ανανέωσης αυτής.
Άρθρο 8ο
Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης της Ασφαλιστικής κάλυψης και η διοίκηση
αυτής διενεργείται από την υπηρεσία της «Β.Δ.Β.» και την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής που θα πιστοποιούν την καλή εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς
και τον έλεγχο τη συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης και των
ασφαλιστικών συμβολαίων που θα κατατεθούν.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης - Διάρκεια σύμβασης - Δικαστική Αρμοδιότητα –
Εφαρμοστέο Δίκαιο.
Η σύμβαση θα λάβει χώρα στο κτίριο ΑΧΤΑΡΙΚΑ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, Πλατεία
Ελευθερίου Βενιζέλου (Λιοντάρια) και υπολογίζεται ως χρόνος διάρκειας της, το ένα
ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της, με δικαίωμα ανανέωσης μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών για ένα ακόμη έτος. Για κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση που
προκύπτει από την παρούσα σύμβαση ασφάλισης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου
και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ποινικές ρήτρες
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Αν ο ανάδοχος δεν τηρήσει την συμβατική του υποχρέωση, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
1. Σε περίπτωση έλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και μη έγκαιρης καταβολής της
αποζημίωσης, μετά και την ολοκλήρωση των σχετικών με τη διαπίστωση των συνθηκών
έλευσης κινδύνου διαδικασιών (τυχόν πραγματογνωμοσύνη κλπ.) επιβάλλεται ποινική ρήτρα
ποσού διπλάσιου της υφιστάμενης ζημίας.
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται ή συμψηφίζεται από την αμοιβή του αναδόχου.
3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 11ο
Καταχρηστικοί όροι
Συμφωνείται με το παρόν ότι οποιοσδήποτε όρος στην ασφαλιστική σύμβαση αναιρεί τη
δυνατότητα του ασφαλιζομένου να ικανοποιηθεί σε περίπτωση έλευσης του ασφαλιστικού
κινδύνου, είτε με την τακτική παρελκυστικών δικών είτε με την εισαγωγή ειδικών όρων που
ουσιαστικά ακυρώνουν την έννοια των γενικών σε βάρος του ασφαλιζομένου, δύναται να
θεωρηθεί ως καταχρηστικός και να επισύρει σε βάρος του αναδόχου την ποινή του άρθρου
10.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Παραλαβή της Υπηρεσίας (Ασφαλιστική Κάλυψη)
1. Η παραλαβή της Υπηρεσίας ασφάλισης θα γίνει με την παράδοση των ασφαλιστικών
συμβολαίων από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την 36/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221/4412 μετά
τον έλεγχο από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, που θα πιστοποιεί
τη συμφωνία των οριζομένων στη διακήρυξη με τους όρους της σύμβασης, μπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεστεί αυτοδίκαια.
Άρθρο 13ο
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των
ασφαλιστικών συμβολαίων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ασφαλιστικών συμβολαίων.
β) Τα ασφαλιστήρια Συμβόλαια του Αναδόχου
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γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Άρθρο 14ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το
Δήμο.

Η συντάκτης
Κατερίνα Ε. Φραγκάκη

Ο Προϊστάμενος της «Β.Δ.Β.»
Δημήτρης Χ. Σάββας

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης
Μαρία Φουντουλάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της ασφάλισης της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης
(Πλ.Ελευθερίου Βενιζέλου, Ηράκλειο Κρήτης, Λιοντάρια) Ηρακλείου για τα κάτωθι
ασφαλιζόμενα αντικείμενα-κεφάλαια:

Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ (συστήματα
ασφαλείας και συγκεκριμένα: σύστημα συναγερμού με κάλυψη θυρών και
παραθύρων έσω-έξω, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης καλύπτον τις εισόδους και τους
εσωτερικούς χώρους του κτιρίου με καταγραφικό εικόνας για ιστορικό δεδομένου
χρόνου προ του συμβάντος, γεννήτρια, κλιματισμός, σύστημα πυρανίχνευσης με
αισθητήρες καπνού, κεντρικό σύστημα κατάσβεσης με νερό, διοξείδιο του άνθρακα
και φορητούς πυροσβεστήρες διάσπαρτους στους χώρους του κτιρίου με βάση τη
σχετική μελέτη για την τοποθέτησή τους, πυράντοχες πόρτες που αποκλείουν τη
φωτιά ανάμεσα στους ορόφους, σύστημα αδιάλειπτης τάσης-UPS και πλήρη φωτισμό
περιμετρικά του κτιρίου):
–ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: 12.350.000 ευρώ και

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1.000.000

ευρώ

----------------------------Ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

13.350.000 ευρώ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
•

Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκαφών, Πυρκαγιά από Δάσος
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•

Πτώση Δέντρων-Στύλων

•

Θύελλα-Καταιγίδα-Πλημμύρα

•

Θραύση Δεξαμενών και/ή Σωληνώσεων Κεντρικής Θέρμανσης, Ψύξης ή/και
Ύδρευσης

•

Χιόνι-Χαλάζι-Παγετός

•

Τρομοκρατικές ενέργειες

•

Πολιτικές ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Διαδηλώσεις, Οχλαγωγίες

•

Κακόβουλες ενέργειες

•

Θραύση Κρυστάλλων ή/και Καθρεπτών σε Ά κίνδυνο μέχρι ποσό 9.000 ευρώ, ανά
ζημιογόνο γεγονός και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης

•

Πρόσκρουση οχήματος τρίτων

•

Αποκομιδή Συντριμμάτων για ποσό μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά
ζημιογόνο γεγονός και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης

•

Καθίζηση-Κατολίσθηση-Κατάρρευση συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων με
απαλλαγή ίση με αυτή του κινδύνου που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία

•

Καπνός

•

Ζημιές από κλοπή στην οικοδομή

•

Κλοπή και/ή ζημιές δια ρήξεως περιεχομένου

•

Αστική ευθύνη προς τρίτους συνεπεία μεταδόσεως πυρκαγιάς μέχρι ποσό 150.000
ευρώ

•

Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς μέχρι ποσό 10.000 ευρώ, ανά ζημιογόνο γεγονός
και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης

•

Έξοδα έκδοσης αδειών-Μελετών μέχρι ποσό 15.000 ευρώ, ανά ζημιογόνο γεγονός
και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης

•

Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της ζημίας μέχρι ποσοστού 10% της
ζημίας

•

Έξοδα μεταστέγασης μέχρι ποσό 10.000 ευρώ, ανά ζημιογόνο γεγονός και
συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης

•

Έξοδα φύλαξης μέχρι ποσό 10.000 ευρώ, ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά για
όλη την περίοδο ασφάλισης
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•

Σεισμός

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ –
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.500.000 ΕΥΡΩ
Εκτίμηση
Αρχεία Βίντεο Φεστιβάλ
Εικόνας

1.000τμχ

Δήμου

Βιντεοκασέτα:VHS, 15.000
SVHS, MiniDV

Ηρακλείου
Αρχείο
Ταινιών,
Ντοκυμαντέρ
Συνεδρίων,
Ομιλιών,
Εκθέσεων
Αρχεία Ήχου

Μουσική,

2.500τμχ

Κασέτα, μπομπίνα, 25.000

συναυλίες,

δίσκοι, DAT, Mini

συνέδρια,

Disc, CD

ομιλίες,
ιστορικές
αφηγήσεις
Αρχεία

Ιστορικές

Εικόνας

εικόνες

Hλεκτρονικά

Περιέχει

20

αρχεία

φωτογραφίες

δίσκοι

φωτογραφιών-

και video από ψηφιακούς

video-ήχου

εκδηλώσεις
του Δήμου και

250τμχ

Films Slides

1.000

σκληροί TIFF, JPEG, MP3, 200

φακέλους

με WAVE,
MOVIE, DVD

MP4,
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ιδιαίτερα

της

Βιβλιοθήκης

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Διάφορα

αρχεία 36

φάκελοι

10.000

φάκελοι

60.000

φάκελοι

6.000

πρωτόκολλα

10.000

Τόμοι

20.000

φάκελοι

30.000

1940-1945
Αρχείο

435

Δημογεροντίας
Ηρακλείου

1837-

1899
Αρχείο Ορφανικής 37
Τράπεζας

1858-

1887
Αρχείο Ορφανικής 90
Τράπεζας

1856-

1899
Πρακτικά

105

Δημοτικού
Συμβουλίου
Ηρακλείου

1900-

1975
Αρχείο
Ηρακλείου
1947

Δήμου 437
1872-
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Αρχείο

Μελετίου 6

Μεταξάκη

φάκελοι

2.000

φάκελοι

500

1871-

1949
Αρχείο

Ι.ΜΑΝΑ 4

1913-1967

Φωτογραφικό

1407

Φωτογραφίες και φιλμς

80.000

600

Φωτογραφίες

8.000

ρολά

1.000

φάκελοι

1.000

φάκελοι

3.000

φάκελοι

3.000

Φάκελοι

300

Αρχείο Gerola 19001902
Φωτογραφικό
Αρχείο Curuni 1980
Αρχείο

Αφισών 20

1986-2000
Συλλογή

καρτ- 3

ποστάλ 1900
Δελτία

Νικολάου 54

Σταυρινίδη

1940-

1970
Αρχεία Μουρέλλου, 47
Νικηφοράκη,
Σύλλογος Λόγος και
Τέχνη 1770-1990
Αρχείο

εκθέσεων 21

Θεοτοκόπουλου
Εικόνων

&

Κρητικής

Σχολής 1982-1993
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Αρχείο Αγγελάκη

1

Φάκελος

500

φάκελοι

3.000

φάκελοι

3.000

Φάκελοι

5.000

Φάκελοι

2.000

1860-1906
Αρχείο

Νίκου 129

Βασιλάκη

1821-

2008
Αρχείο

Στέργιου 120

Σπανάκη 1900-1990
Αρχείο

διαφόρων 21

αρχιτεκτονικών
μνημείων
Ηρακλείου

1900-

1913
Αρχείο

Μανόλη 12

Καρέλλη 1945-1980
Αρχείο

επιτροπής 4

πομπίνες

επαναστάσεων
άμυνας

Χανίων

1897-1898
Αρχείο

Γιώργου 40+14

Σαραντάρη

Φάκελοι +ημερολόγια

5.000

Φάκελοι

3.000

1926-

2000
Αρχείο

Μάνου 4

Ελευθερίου
Στρατή

+

Μυριβήλη

1916-1926
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Αρχείο Ελευθερίου 126+40

Τόμοι +φάκελοι

5.000

Κώδικες+πρωτόκολλα+φάκελοι+

400.000

Πλατάκη 1940-1988
Τούρκικο

Αρχείο 409+300+33+

Ηρακλείου

1646- 86

βιβλία

1899
Ενετικό

Αρχείο 886

Ηρακλείου

Μικροφίλμ

10.000

Χάρτες+άτλαντες

50.000

Φάκελος

1.500

Φάκελος

1.500

ψηφιακοί δίσκοι (cds)

300

Τόμοι

30.000

1272-

1669
Αρχείο

Χαρτών 191+7

Γεωργίου

Γρατσέα

1579-1929

Αρχείο

Στέφανου 1

Ξανθουδίδη

1920-

1940
Αρχείο

1

Χαρ.Γιαμαλάκη
1878-1960
Αρχείο Γερμανικής 21
Διοίκησης

Κρήτης

1941-1944
ΤΜΗΜΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ –
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
Αρχείο Εφημερίδων 300
που αφορούν στην
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Κρήτη

1880-1950

(έχουν
ψηφιοποιηθεί)
Αρχείο Εφημερίδων 1234

Τόμοι

50.000

Τόμοι

5.000

Τόμοι

30.000

Τόμοι

70.000

Τόμοι

30.000

Πομπίνες

3.000

Τόμοι

1.500.000

που αφορούν στην
Κρήτη 1906-2000
Εφημερίδα

27

Κρητικής Πολιτείας
1899-1912
Αρχείο Αθηναϊκών 1056
Εφημερίδων

1927-

2000
Αρχείο

περιοδικών 2674

1841-2000
Αρχείο

περιοδικών 552

Δημητρίου

Βικέλα

1830-1910
Αρχείο

126

μικροφωτογράφισης
ΤΜΗΜΑ
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥΜΗ
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥ
Βιβλία
Δανειστικού

Μη 90.000
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Τμήματος

1919-

2017
Παλαίτυπα

1448- 343

Τόμοι

800.000

Τόμοι

290.000

βιβλία

250.000

1600
Βιβλία Δανειστικού 38.000
Τμήματος

1975-

2017
Βιβλιοθήκη Γιώργου 5.830
και Μαρώς Σεφέρη
1696-1987

Διπλωματικό Αρχείο
Γιώργου

60.000

Σεφέρη

1927-1960

Βιβλιοθήκη

4730

βιβλία

300.000

Αρχείο Εκδόσεων

2.000

βιβλία

20.000

Βιβλία

130.000

βιβλία

191.200

12

Πίνακες

8.000

Δημητρίου

Βικέλα

1498-1908

βιβλιοστασίου

και

λοιπών τμημάτων
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Ε.Μαρκογιαννάκης
έργα (1936-1948)
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Χάλκινο Μετάλλιο 1
Ακαδημίας Αθηνών
Χρυσό

Μετάλλιο 1

Πανεπιστημίου
Κρήτης
Στρατηγός

1

χάρτης

15.000

1

πίνακας

2.000

1

τοιχογραφία

30.000

πίνακας

50.000

Westmuller, Χάρτης
Πόλης

Ηρακλείου

(1670)
Ασπασία
Παπαδοπεράκη,
Προσωπογραφία
Γιώργου

Σεφέρη

(1988)

Θωμάς
Φανουράκης,
Οι

Πέρδικες

5,5Χ7,0
Νίκος

Νικολάου, 1

Κρητικός Πρίγκιπας
και

Χάρτης

του

Ηρακλείου
ΣΥΝΟΛΟ 4.500.000 ΕΥΡΩ
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
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Γ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κ.Π.Κ. Η/Ε- ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ 620.000 ΕΥΡΩ
Ήτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, scanners, βιντεοπροβολείς,
συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, μικρόφωνα, ηχεία, TV monitors,
servers κλπ.
Από οποιαδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια φυσική απώλεια ή ζημιά, από αιτίες όπως:
•

Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, εκτόξευση ύδατος ή άλλων μέσων κατάσβεσης πυρός

•

Διαρροή ύδατος, υγρασία

•

Υποχώρηση εδάφους, καθίζηση

•

Σεισμό

•

Απροσεξία, λάθος χειρισμού, κακόβουλη ενέργεια του προσωπικού του
ασφαλιζομένου

•

Πτώση αεροσκαφών

•

Πτώση

•

Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή ληστείας

•

Κακόβουλη βλάβη, πολιτικές ταραχές κλπ.

Η συντάκτης
Κατερίνα Ε. Φραγκάκη

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Φουντουλάκη

Ο Προϊστάμενος της «Β.Δ.Β.»
Δημήτρης Χ. Σάββας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την «Ασφάλιση του Μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ»
(Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου)

1. Αντικείμενο παροχής ασφάλισης.
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι σύναψη συμβολαίου πλήρους
ασφαλιστικής κάλυψης του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη).
2. Σκοπός της ασφάλισης
Σκοπός είναι η πλήρης Ασφαλιστική Κάλυψη όλου του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ, όπου
φιλοξενείται η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου και θα καλύπτει:
α) το κτίριο ως οικοδομική κατασκευή με τον πάγιο εξοπλισμό της,
β) το περιεχόμενο της σε βιβλία, αρχεία, έργα τέχνης κλπ. και
γ) τον ηλεκτρονικό της εξοπλισμό,
όπως αυτά αναφέρονται ακολούθως:
α) Η ασφαλιστική κάλυψη ύψους 12.350.000€ για «Κάλυψη Ζημιών» στο Κεφάλαιο
Οικοδομής και ύψους 1.000.000€ για «Κάλυψη Ζημιών» στο Κεφάλαιο Περιεχομένου
(πάγιος εξοπλισμός)
β) Η ασφαλιστική κάλυψη ύψους 4.500.000€ «Κατά Παντός Κινδύνου», για το
περιεχόμενο σε βιβλία, συλλογές, αρχεία κλπ, έναντι φυσικής απώλειας ή φυσικής
ζημιάς που θα επέλθει κατά την περίοδο ασφάλισης
γ) Η ασφαλιστική κάλυψη ύψους 620.000€ «Κατά Παντός Κινδύνου» του
Ηλεκτρονικού της Εξοπλισμού.
Η συντάκτης
Κατερίνα Ε. Φραγκάκη

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Φουντουλάκη

Ο Προϊστάμενος της «Β.Δ.Β.»
Δημήτρης Χ. Σάββας
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