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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ
«Παποσή Τπηπεζιών, Αζθαλιζηήπια οσημάηυν ηηρ εηαιπείαρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.»
Η εηαιπεία με ηην επυνςμία «Πολςμεηοσική Γημοηική Ανώνςμη Δηαιπεία
Πολιηιζμού Σοςπιζμού Ανάπηςξηρ Ηπακλείος» κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΔΠΑΝΑΛ
Α.Δ.» κε έδξα ην Ζξάθιεην Θξήηεο νδόο Η. Ξξνθνπίδε Λ. Αιηθαξλαζζό θαη ΑΦΚ
094258926 ΓΝ Ζξαθιείνπ, πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηελ Ξξόεδξό ηεο θα
Δπαγγειία Πρνηλαξάθε-Ζιηάθε ηνπ Γηνγέλε, αλαθνηλώλεη όηη ελδηαθέξεηαη λα αζθαιίζεη
ηα νρήκαηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο
θνξείο λα θαηαζέζνπλ ηηο ζρεηηθέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο. Ζ εθηέιεζε ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη
απνθάζεηο:
Α) Γιαηάξειρ:
1. Ρνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’/08-08-2016) «Γεκόζηεο
Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ).
2. Ρνπ Λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,
3. Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ Α 114/0806-2006 ηεύρνο Α’) θαη ηδηαίηεξα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3536/2007 θαη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209, όπσο
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε
ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 4412/2016.
4. Ρνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λόκνπ 3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87/07-06-2010) όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 203 ηνπ Λ. 4555/2018 (ΦΔΘ 133 19.07.2018) Ξξόγξακκα Θιεηζζέλεο.
5. Ρνπ Λ. 3861/2010 (Α’ 112) « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Ρνπ Λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»
7. Ρεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ
ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων
πληπωμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»
8. Ρνπ Λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ
(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»

9. Ρνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια
έγγπαθα και ζηοισεία”,
10. Ρνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”
11. Tελ ππ' αξηζ. απόθαζε πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΘ
1291 η. Β΄)
12. Ρελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόθαζεο ηνπ πνπξγνύ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού
Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΔΗ) ηος Υποςπγείος Οικονομίαρ και
Ανάπηςξηρ»
Β) Αποθάζειρ :
1. Ρελ ππ’ αξ. πξση. 2381/09.10.2020 εηζήγεζε πξνο ην Γ.Π. ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.
γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππεξεζία
«Ξαξνρή πεξεζηώλ, Αζθαιηζηήξηα νρεκάησλ ηεο εηαηξείαο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.» γηα ην έηνο
2021.
2. Ρελ ππ’ αξ. 06 ππακηικό 22/30-10-2020 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππεξεζία «Ξαξνρή
πεξεζηώλ, Αζθαιηζηήξηα νρεκάησλ ηεο εηαηξείαο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.» γηα ην έηνο 2021.
3. Ρελ κε αξηζ. πξση: 2710/13-11-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηελ Γεςηέπα 30/11/2020 θαη ώξα 12:00,
ζην Ξξσηόθνιιν ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ., Γηεύζπλζε Ησάλλε Ξξνθνπίδε Λέα Αιηθαξλαζζόο
(Έλαληη γεπέδνπ Ζξνδόηνπ).
Νη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη κε courier ή ηαρπδξνκείν, έσο ηελ
αλσηέξσ εκέξα θαη ώξα.
Ξξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα, γίλνληαη
δεθηέο εθόζνλ απνδεδεηγκέλα έρνπλ απνζηαιεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο (απνδεηθηηθό courier ή
ηαρπδξνκείνπ).
Ξιεξνθνξίεο δίλνληαη από ην ηκήκα πξνκεζεηώλ ηεο εηαηξείαο, ππεύζπλε θα
Ξεξνγηαλλάθε Θαηεξίλα ηει.: 2810.229.479 – 2810.390.177, όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ώξεο.
Όια ηα έγγξαθα ηεο Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Θα αλαξηεζνύλ
ζηελ Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ www.depanal.gr θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή
δηεύζπλζε
ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ www.heraklion.gr/press/auction (δηαθεξύμεηο
δεκνπξαζίεο).
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ:
Ζ απόιπηε ηήξεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Ζ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 (Ξεξηερόκελν
Φαθέινπ Ξξνζθνξάο) ησλ Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Ξξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη. Ξξνζθνξά
πνπ παξνπζηάδεη νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
απνξξίπηεηαη.
Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκώλ θξίλεηαη σο απαξάδεθηε.
Ζ θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο Ξξνέδξνπ ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ
Α.Δ., ζε απηόλ πνπ ζα πξνζθνκίζεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε

πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, (βέιηηζησλ αζθαιηζηηθώλ
θαιύςεσλ – ηηκήο θαηά ηελ θξίζε ηεο εηαηξείαο)
Η ππόεδπορ ηηρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELIA
SCHOINARAKI
Ημερομηνία: 2020.11.17 12:36:35 EET
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ανηικείμενο Τπηπεζίαρ
Αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο, είλαη ε αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ πνπ
έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ. (Ξνιπκεηνρηθή Γεκνηηθή Αλώλπκε Δηαηξεία
Ξνιηηηζκνύ Ρνπξηζκνύ Αλάπηπμεο Ζξαθιείνπ).
Ππγθεθξηκέλα ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Πολςμεηοσική Γημοηική Ανώνςμη
Δηαιπεία Πολιηιζμού Σοςπιζμού Ανάπηςξηρ Ηπακλείος» κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν
«ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.» κε έδξα ην Ζξάθιεην Θξήηεο νδόο Η. Ξξνθνπίδε Λ. Αιηθαξλαζζό θαη
ΑΦΚ 094258926 ΓΝ Ζξαθιείνπ, πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηελ Ξξόεδξό ηεο θα
Δπαγγειία Πρνηλαξάθε-Ζιηάθε ηνπ Γηνγέλε αλαθνηλώλεη όηη ελδηαθέξεηαη λα αζθαιίζεη ηα
νρήκαηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κε ηηο παξαθάησ θαιύςεηο:
Ρα νρήκαηα ηεο εηαηξείαο είλαη 4 θνξηεγά/2 επηβαηεγά/2 κεραλάθηα, πιεξνθνξίεο
γηα ηα νπνία κπνξείηε λα δεηήζεηε ζην ηειέθσλν 2810-229479.
Νη ππνςήθηεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα
πιεξνύλ θαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα, επί ποινή αποκλειζμού:
1)
Φηιηθόο Γηαθαλνληζκόο (Π.Α.Ξ.).
2)
Θαιύςεηο ρσξίο απαιιαγή.
3)
Ζ αζθάιηζε όισλ ησλ νρεκάησλ από κηα θαη κόλν εηαηξία.
4)
Γηα ηηο παξαθάησ βαζηθέο αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο παξαθαιώ όπσο εμεηδηθεύζεηε θαη
αλαιύζεηε ζηελ πξνζθνξά ζαο ηηο επηκέξνπο αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο θαη ηα αληίζηνηρα
ρξεκαηηθά όξηα θάιπςεο.
Ν νξηζηηθόο αλάδνρνο ζα αλαθεξπρζεί κε θξηηήξην ηε ζρέζε: βέιηηζηεο
αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο / νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.

ΦΝΟΡΖΓΑ – ΔΞΗΒΑΡΗΘΑ
 ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ
 ΠΒ 1.220.000
 Ε 1.220.000
 ΙΗΘΔΠ ΕΖΚΗΔΠ ΑΞΝ
ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΝ ΝΣΖΚΑ
 ΑΡΣΖΚΑ ΝΓΖΓΥΛ

ΚΖΣΑΛΑΘΗΑ
 ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ
 ΠΒ 1.220.000
 Ε 1.220.000
 ΘΑΙΤΖ ΑΞΝ ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΝ
ΝΣΖΚΑ
 ΦΟΝΛΡΗΓΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ

 ΘΟΑΠΖ ΘΟΠΡΑΙΙΥΛ ΔΥΠ
1.500,00 €
 ΦΟΝΛΡΗΓΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ
 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΠΛΔΞΔΗΑ
ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ
 ΞΝΗΛΗΘΖ ΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΠΛΔΞΔΗΑ
ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ
 ΞΝΗΛΗΘΖ ΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

Ζ δηάξθεηα αζθάιηζεο αλά αξηζκό θπθινθνξίαο νρήκαηνο πνπ δεηείηαη από ηηο
ππνςήθηεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλαγξάθνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά:
1. Γηα ην HHO 772 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
2. Γηα ην HIK 750 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
3. Γηα ην ΖΘΣ 4154 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
4. Γηα ην ΖΕΔ 5277 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
5. Γηα ην ΖΟΣ 2788 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
6. Γηα ην ΗΝΖ 1103 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
7. Γηα ην ΖΘΑ 5361 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
8. Γηα ην ΑΛΖ 9322 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021

Άπθπο 2ο
Πεπιεσόμενα θακέλος ΠΡΟΦΟΡΑ
Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ν ελδηαθεξόκελνο ζα ππνβάιεη θιεηζηό
θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη απ’ έμσ ζα αλαγξάθεη «Παποσή Τπηπεζιών,
Αζθαλιζηήπια οσημάηυν ηηρ εηαιπείαρ ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.».
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, από ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1. πεύζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε από ην λόκηκν εθπξόζσπν (επί
απνδείμεη) ηεο επηρείξεζεο κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη:
α.
Γελ έρνπλ ζπκκεηέρεη ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ζε δσξνδνθία, ζε απάηε,
ζε ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, ζε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο όπσο απηά νξίδνληαη ζηηο απνθάζεηο – πιαίζηα
2008/841/ΓΔ, (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1),
2003/568/ΓΔ, (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΔΔ C 316
ηεο 27.11.1995, ζ. 48),2002/475/ΓΔ (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15),
2011/36/ΔΔ, Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), 2011, ζ. 1), ε νπνία
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 αληίζηνηρα.
β.
Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο.
γ.
Έρνπλ ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ
ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο θαη ζπκθσλνύλ θαη απνδέρνληαη
απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.

2. Απόζπαζκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) κήλεο
πξηλ από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πόρξενη γηα ηελ
θαηάζεζε:
 Ρα θπζηθά πξόζσπα.
 Νκόξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ.
 Γηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ. θαη Η.Θ.Δ.
 Πηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, θαζώο
θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
3. Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα (Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο θαη Αζθαιηζηηθνύ
Γηακεζνιαβεηή).
4. Βεβαίσζε κε νθεηιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ Αζθαιηζηηθνύ Γηακεζνιαβεηή από
ΔΦΘΑ (ΗΘΑ), ΔΦΘΑ (ΝΑΔΔ) ΡΔΑ-ΔΑΞΑΔ θαη βεβαίσζε κε νθεηιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ
ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο από ΔΦΘΑ (ΗΘΑ), ΡΔΑ-ΔΑΞΑΔ.
5. Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπαγγεικαηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, ην νπνίν αλ δελ ζπλάδεη κε
ην είδνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζα νδεγεί ζε απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη
ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ (Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο θαη Αζθαιηζηηθνύ Γηακεζνιαβεηή).
6.Ππκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο ην
παξερόκελν Έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο
7. Ππλεκκέλα όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηπρόλ απαηηνύληαη, ζύκθσλα κε
ηα αλαγξαθόκελα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνύζεο, πξνθείκελνπ ν ππνςήθηνο λα
πιεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό.
(Ρα έγγξαθα παξαγξάθσλ 2, 3, 4, 5, γηα ηελ απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ
απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016 θαζώο θαη γηα ηελ απόδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλόηεηαο.)
8) Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο-θπζηθό ή
λνκηθό πξόζσπν).

Άπθπο 3ο
Ανακοίνυζη αποηελέζμαηορ.
Κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο, ν αλάδνρνο ζα παξαιάβεη κέζσ εγγξάθνπ
mail ή θαμ ην έγγξαθν ηεο αλαθνηλώζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο.

Άπθπο 4ο
Γιάπκεια
Ζ δηάξθεηα αζθάιηζεο αλά αξηζκό θπθινθνξίαο νρήκαηνο πνπ δεηείηαη από ηηο
ππνςήθηεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλαγξάθνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά:

9. Γηα ην HHO 772 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
10.Γηα ην HIK 750 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
11.Γηα ην ΖΘΣ 4154 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
12.Γηα ην ΖΕΔ 5277 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
13.Γηα ην ΖΟΣ 2788 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
14.Γηα ην ΗΝΖ 1103 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
15.Γηα ην ΖΘΑ 5361 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
16.Γηα ην ΑΛΖ 9322 από 01/01/2021 έσο 31/12/2021
Άπθπο 5ο
Σπόπορ – Σόπορ Παπάδοζηρ
Ζ παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο
ΞΝΙΚΔΡΝΣΗΘΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΛΥΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΡΝΟΗΠΚΝ
ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ, Ησάλλε Ξξνθνπίδε, ΡΘ 71601. Ζ παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
ζα γίλεη ζπλνιηθά.
Άπθπο 6ο
Παπαλαβή ηηρ Τπηπεζίαρ
1. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνύκελνο έιεγρνο, ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηε ζύκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
2. Αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη όηη ε εθηέιεζε ηεο πεξεζίαο δελ αληαπνθξίλεηαη
πιήξσο ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο
παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηώζεθαλ από ηνπο όξνπο ηεο
ζύκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξόκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ην
απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειέζηεθε.
3. Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη δελ επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο
πνπ εθηειέζηεθε κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε
παξαιαβή ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα
πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο
σο άλσ απόθαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηεο ζύκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθό
πξαθηηθό, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ απόθαζε.
Άπθπο 7ο
Απόππιτη Τπηπεζίαρ – Ανηικαηάζηαζη
1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ηεο πεξεζίαο ή κέξνπο απηήο, κε
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, κπνξεί
λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ε εθηέιεζε άιισλ, πνπ λα είλαη,
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από
ηελ απόθαζε απηή. Αλ ε εθηέιεζε γίλεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο
ζύκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε
ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ησλ ππεξεζηώλ
ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ιόγσ εθπξόζεζκεο
παξάδνζεο.

2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη – εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα
ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα,
θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.

Άπθπο 8ο
Σπόπορ πληπυμήρ – Απαιηούμενα δικαιολογηηικά για πληπυμή ηος
αναδόσος
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ αζθαιηζηεξίσλ. Ρα ηξαπεδηθά έμνδα ζα βαξαίλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο:
(α) Ρηκνιόγην ηνπ πξνκεζεπηή.
(β) Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε
«Δμνθιήζεθε».
Άπθπο 9ο
Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ.
Ν αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θόξνπο,
ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ν
Φ.Ξ.Α. βαξύλεη ηελ ΞΝΙΚΔΡΝΣΗΘΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ
ΡΝΟΗΠΚΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ«ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.» .

Η ππόεδπορ ηηρ «ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.»

Δςαγγελία σοιναπάκη-Ηλιάκη

