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ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2016 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης  
στον Ημερήσιο Τύπο 

Ημερομηνία ανάρτησης στην 
ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Ε. 

 
03/02/2016 

 
03/02/2016 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
48.000,00 € 

 

 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΟΑΕΕ 

Ακαδημίας 22, Αθήνα 

Υπηρ. Πρωτοκόλλου 

Έως και Τρίτη 

16/02/2016 

Έως 12.30 μ.μ. 

ΟΑΕΕ 

Ακαδημίας 22, Αθήνα 

Ημιώροφος 

Τετάρτη 

17/02/2016 

ΩΡΑ: 10.00 π.μ. 
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Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18 
Πληροφορ.   : Γ. Κυριαζή 
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
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Η ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ Κ.Α.Ε. 
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ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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Ο “Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)”, Ν.Π.Δ.Δ.  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Του Άρθρου 108 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας 

του Ο.Α.Ε.Ε. (Υ.Α. Φ.Οικ.10035/25147/4888/06). 

          2. Του Ν.2198/1994  άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις).  

3. Του Ν.2286/95 Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 

4. Του Ν. 2362/95 Περί  Δημοσίου  Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις. 

5. Του Ν.2676/1999 Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.  

6. Του Π.Δ.154/2006 Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός 

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». 

7. Του Π.Δ.38/2007 Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.  

8. Του Π.Δ.118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. 

9. Του Ν.3377/2005 Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 

ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, 

άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 

10. Του Ν.3548/2007 Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

11. Της με αριθμό 18130/11-11-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας 

Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών) 

ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εκτός των νομών Αττικής 

και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου. 

12. Του Ν.3586/2007 «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας 

των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης». 

13. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -

“Πρόγραμμα Διαύγεια” κ.α. διατάξεις». 

14. Του Ν.4250/2014, «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομ. 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/92 και 

λοιπές ρυθμίσεις». 
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15. Του Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

16. Της με αριθμ. Φ 10035/47219/12902/23-10-2015 Απόφασης του Υφυπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού του Διοικητή και 

Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) 

(ΦΕΚ775/2-11-2015),  

17. Της με αριθμό 90/6/21-7-2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ: 

75ΧΓ4691Ω3-5Δ8), που αναφέρεται στην έγκριση διενέργειας του εν λόγω Διαγωνισμού, 

18. Της με αριθμό πρωτ. ΔΙΟΙΚ.Φ124/30/08-01-2016 απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης. 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι 

 

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης 

των ιδιόκτητων ακινήτων του Ο.Α.Ε.Ε. και των εντασσόμενων Τομέων που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Β’, για δώδεκα (12) μήνες, όπως αναλυτικά καθορίζεται 

και εξειδικεύεται στο παράρτημα Α’ της παρούσας. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00 Ευρώ. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με ευθύνη των προσφερόντων, είτε με συστημένη 

ταχυδρομική επιστολή, είτε με κατάθεση στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας, Ακαδημίας 

22, Αθήνα μέχρι και 16/02/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.  

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό 

ταχυδρομείο/courier), πρέπει να έχουν περιέλθει στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα.  

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Υπηρεσία εμπρόθεσμα, δεν θα γίνονται 

δεκτές και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες ως εκπρόθεσμες. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ημερήσιο Ελληνικό Τύπο, στο 

διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού.  

O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στον τόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται στην 

παρούσα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, 

όπως ορίζεται στον πίνακα, στην αρχή της παρούσας και περιγράφεται διεξοδικά στην ενότητα 8 

της παρούσας “Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών”.  

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι 

προσφέροντες ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον ασκούν συναφή με την εν λόγω 

διακήρυξη δραστηριότητα, έχουν:  

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,  

β) Ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  

γ) Συνεταιρισμοί και 

δ) Κοινοπραξίες εταιριών.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες εταιριών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον με την απόφαση 

κατακύρωσης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. κριθεί ότι η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία 

για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

Προσφορές θα γίνουν δεκτές εφόσον έχουν κατατεθεί απευθείας από 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις και όχι μέσω διαμεσολαβούντων προσώπων ή πρακτόρων.  

Ο Ο.Α.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει σε οποιοδήποτε στάδιο, προσφορά που 

κρίνεται οικονομικά ασύμφορη. Η απόφαση απόρριψης προσφοράς λαμβάνεται από το Δ.Σ. του 

Ο.Α.Ε.Ε. και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, ο δε συμμετέχων τον 

οποίο αφορά, δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του Ο.Α.Ε.Ε.                                                                        

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι 

εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό 

εκπροσώπησης.  

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα και με τα παρακάτω παραρτήματα 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ήτοι: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ Περιγραφή ασφαλιστικών καλύψεων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ Πίνακας των προς ασφάλιση ιδιόκτητων κτιρίων Ο.Α.Ε.Ε. και των  

      Εντασσομένων Τομέων.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και 

         Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού  

 

Για κάθε κτίριο αναφέρεται: 

1. Η Δ/νση του ακινήτου (Περ/κό, Νομαρχιακό Διαμέρισμα, οδός-αριθμός). 

2. Τα στοιχεία του ακινήτου (Περιγραφή κτιρίου - υπόγειο, ισόγειο, ανωδομή, όροφος -  και 

τύπος κατασκευής). 

3. Η οικοδομική άδεια (για όσα εξ αυτών υπάρχει και τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

μας). 

4. Η κατάσταση πυρασφάλειας. 

5. Οι διαστάσεις του χώρου σε μ2. 

6. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας. 

7. Η παρούσα χρήση του χώρου. 

8. Η γειτνίαση του χώρου (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα ή μικτή χρήση). 

9. Το κόστος κατασκευής (σε €/μ2). 

10. Η ασφαλιστέα αξία. 

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης: 

α) Εφόσον από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον 

προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτές μέσα σε 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης (άρθρο 10 παρ.1 εδ. β' Π.Δ. 

118/2007).    

β) Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της 

εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 15 

παρ. 2 περ. α' του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της 

εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ζητούνται από τους 

ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός 

έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να 

έχει δικαίωμα ένστασης κατά της Διακήρυξης, δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α' του Π.Δ. 

118/2007. 
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Αιτήματα για παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) 

ημερών, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η 

Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος 

χρόνου. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του Ο.Α.Ε.Ε. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση: 

1) Στις ημερήσιες εφημερίδες Ελεύθερος Τύπος, Ημερησία, Δημοπρασιακή, Τύπος 

Θεσσαλονίκης. 

2) Στους παρακάτω φορείς: 

α) Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. 

β) Τράπεζα της Ελλάδος, Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. 

γ) Επαγγελματικά Επιμελητήρια (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσ/κης) και Κεντρική Ένωση      

Επιμελητηρίων Ελλάδος. 

Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (et.diavgeia.gov.gr) και στον 

πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Ε.  (Ακαδημίας 22).    

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ο.Α.Ε.Ε. 

Αντίγραφα της Διακήρυξης θα διατίθενται από τον Ο.Α.Ε.Ε. – Τμήμα 

Προμηθειών (Σατωβριάνδου 18–5ος όροφος) και την Ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Ε. 

www.oaee.gr 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την  

Υπηρεσία, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. 

Για πληροφορίες σχετικά  με  το  διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Σατωβριάνδου 

18, 5ος  όροφος, τηλ.210-5285583. 

 

http://www.oaee.gr/
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1- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή 

υπηρεσιών Ασφάλισης των ιδιόκτητων ακινήτων του Ο.Α.Ε.Ε. και των Εντασσομένων Τομέων, 

σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α’ και Β’ της παρούσας.  

2- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο μικτό 

ποσό των #48.000,00# ευρώ για ασφαλιστική κάλυψη διάρκειας 12 μηνών. Προσφορές που 

υπερβαίνουν την ως άνω προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν θα γίνουν δεκτές και θα 

απορριφθούν. 

3- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες θα παρέχονται στα ιδιόκτητα ακίνητα του Ο.Α.Ε.Ε. ανά την 

Ελλάδα και των Εντασσόμενων Τομέων, βάσει του πίνακα του Παραρτήματος Β’ (Ομάδες Α, Β 

Γ, Δ). 

4- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ασφαλιστική σύμβαση θα ισχύει για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με ημερομηνία 

έναρξης την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού στον μειοδότη, στην περίπτωση όπου 

το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει ήδη λήξει. Η ασφαλιστική σύμβαση θα ισχύει για χρονικό 

διάστημα 12 μηνών, χωρίς δυνατότητα πρόωρης διακοπής της εκ μέρους του Αναδόχου. 

5- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα και κατατίθενται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο σε δύο 

αντίτυπα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), όπου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι 

παρακάτω ενδείξεις: 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

«ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2016 

«Πρόχειρος Διαγωνισμός με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης των 

ιδιόκτητων ακινήτων του Ο.Α.Ε.Ε. και των Εντασσόμενων Τομέων, για χρονικό 

διάστημα 12 μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ο.Α.Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  17/02/2016 

Μέσα στον κυρίως σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχουν τρεις (3) 

σφραγισμένοι υποφάκελοι, με τις ίδιες ως άνω ενδείξεις, θα αναγράφονται δε σε κάθε 

υποφάκελο ειδικότερα τα εξής: 
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Στον  υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται 

σε δύο αντίτυπα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο): 

Η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στις επόμενες ενότητες της παρούσας, με την 

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε δύο 

αντίτυπα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, με την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν 

είναι δυνατόν, λόγω του 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.  

Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε 

δύο αντίτυπα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της 

οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (Prospectus κλπ.) 

θα φέρουν συνεχή αρίθμηση, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο έγγραφο. Για 

ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από 

Ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε φακέλου με την 

αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει, κατά τα ανωτέρω. 

Όλες οι σελίδες της προσφοράς, ήτοι όλων των υποφακέλων, θα είναι 

μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας επιχείρησης ή 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο όργανό του. Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, 

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, κενά, πρέπει δε να συντάσσεται, σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα 

γίνεται με ορατή μονή διαγραφή του προς διόρθωση κειμένου και με παραπομπή του νέου 

κειμένου, συνοδευόμενες (διαγραφή και συμπλήρωση) από υπογραφή του νομίμου 

εκπροσώπου της συμμετέχουσας επιχείρησης. 

Μέσα σε κάθε φάκελο και σε ένα από τα αντίτυπα, που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε 

κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται 

από τον υποψήφιο Προμηθευτή, όπως ορίζεται παραπάνω. Το περιεχόμενο του 

πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας 

αυτών με το πρωτότυπο.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 
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έννομα συμφέροντά της εταιρείας, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την 

ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται 

να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του 

απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερομένου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις έγγραφες προσφορές τους είτε με 

συστημένη ταχυδρομική επιστολή, είτε με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής 

Υπηρεσίας, Ακαδημίας 22, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του Διαγωνισμού, ήτοι 

16/02/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής). Προσφορές που 

τυχόν υποβληθούν ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο/courier) 

πρέπει να έχουν περιέλθει στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.  

Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, αλλά θα 

απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη και θα επιστρέφεται στους 

προσφέροντες. Ο Ο.Α.Ε.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που την συνοδεύουν σε περίπτωση που αυτές 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον Ο.Α.Ε.Ε. εμπρόθεσμα.  

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυσσομένων 

υπηρεσιών. Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους όρους της παρούσης 

διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6.- ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που 

αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση που δεν έχει ανατεθεί η σύμβαση σε ανάδοχο πριν τη λήξη της 

παραπάνω χρονικής περιόδου (120 ημέρες) ο Ο.Α.Ε.Ε. δύναται να απευθύνει ερώτημα προς 

τους συμμετέχοντες, πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση 

ισχύος των προσφορών τους, για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικό προβλεπόμενο στη 

διακήρυξη. Σε τέτοια περίπτωση, οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρείς (3) 

ημέρες, αν αποδέχονται την παράταση ή μη. Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν θα συμμετέχουν 

στην συνέχεια του διαγωνισμού. 

7.- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του σφραγισμένου φακέλου προσφοράς θα υπάρχουν τρεις σφραγισμένοι 

υποφάκελοι ως ακολούθως: 
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7.1 Περιεχόμενα Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

Ο υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) θα 

πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή  αποκλεισμού να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: 

α. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποβάλλοντα την 

προσφορά. Στην περίπτωση απουσίας αυτού, δικαιούται να παρίσταται κατά την διενέργεια 

του διαγωνισμού εκπρόσωπός του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί μαζί με την 

προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής). 

β. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 

1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

Ν.4281/2014, άρθρο 157, παρ.1 περ. α’.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8  του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται από τους συμμετέχοντες ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: 

- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 

στην περ. 1 του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ήτοι για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, για κάποιο αδίκημα συναφές με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

-  δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. 2 του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή 

ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.   

-  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με  την περ. 3 του εδ. α' της παρ 2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, δηλαδή είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους, καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην περ. 4 του εδ. α’ της παρ. 2 ή στην περ. 3 του εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/07. 

- αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις 
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προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα 

Διακήρυξη (άρθρο 6 παρ.1 περ. β’ Π.Δ. 118/07).   

δ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ.1 περ. γ’ του Π.Δ. 118/07) (εξουσιοδότηση με θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής). 

ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων 

δικαιολογητικών απαιτούνται με την προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του 

Π.Δ. 118/07, για τον προσφέροντα (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/07). 

στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία θα 

δηλώνεται:  

1. Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους.  

2. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  

3. Ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς 

την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νομίμων υποχρεώσεών τους έναντι φορέων του 

δημόσιου τομέα. 

4. Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία, που περιέχονται στην προσφορά τους, είναι αληθή και 

ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους.   

5. Ότι η προσφορά συντάχθηκε, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, της 

οποίας έλαβαν γνώση και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία θα 

δηλώνεται ότι η επιχείρηση τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και 

επίσης ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης, κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. 

η. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία θα 

δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί σχετική αίτηση και 

ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση ή υπό διαδικασία θέσεως σε εκκαθάριση (αφορά τα νομικά 

πρόσωπα).   

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, 

υπογράφονται από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από 

το νόμιμο εκπρόσωπο στις περιπτώσεις Α.Ε. (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο). 

Επιπρόσθετα, υποβάλλονται και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την 

απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. 

Συγκεκριμένα: 
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Α) Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.: 

- ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. 

- ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και εφόσον 

υπάρχουν μεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για την περίπτωση Α.Ε.) ή οι σχετικές 

συμβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση Ε.Π.Ε.). 

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1988, του νόμιμου εκπροσώπου  ότι 

τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά, που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο ΦΕΚ 

εκπροσώπησης. 

- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Β) Για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή 

Ε.Ε.): 

- Αντίγραφο  του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, 

καθώς και του τελευταίου σε ισχύ  καταστατικού της εταιρείας. 

- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Γ) Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

- Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά, 

που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 

λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 

εγγραφή στα μητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές 

πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

Σε περίπτωση, που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου, με θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής από την αρμόδια αρχή, από την οποία προκύπτει ότι: α) δεν εκδίδεται 

τέτοιο πιστοποιητικό και β) ότι ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.   

Διευκρινίζεται επίσης, ότι για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά-κοινοπραξίες απαιτούνται:  

α) Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για τον καθένα, που 

συμμετέχει στην ένωση. 

β) Δήλωση σύστασης ένωσης συμμετεχόντων νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός 

από τους συμμετέχοντες ή το μέρος αυτού, που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του 

συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της αναθέτουσας αρχής και το 

πρόσωπο, που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 
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Επισημαίνεται ότι: 

Οι ενώσεις προσώπων υποβάλλουν κοινή προσφορά, που υπογράφεται, υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους συμμετέχοντες, που αποτελούν ένωση, είτε από τον εκπρόσωπό τους, 

που εξουσιοδοτείται με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά τους απαραιτήτως 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την 

υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, κατά το χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν, η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο της εκτέλεσης της σύμβασης, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 

και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση, η οποία μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Διευκρινίζεται επίσης, ότι για τους Συνεταιρισμούς απαιτούνται: 

α)  Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

β) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα και ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ 

ότι όλες οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 

Συνεταιρισμού.  

Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερομένων πιο πάνω δικαιολογητικών, η 

προσφορά απορρίπτεται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

7.2. Περιεχόμενα Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

Α.- Ο υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) θα πρέπει 

απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

έγγραφα/δικαιολογητικά, σε δύο αντίτυπα: 

1. Ισολογισμούς και λοιπές οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) 

τελευταίων  ετών δημοσιευμένους στο ΦΕΚ, άλλως υπεύθυνες δηλώσεις αντίστοιχων ετών 

(Τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα των συμμετεχόντων ασφαλιστικών 

εταιρειών, καθώς και κάθε άλλο κατά νόμο δημοσιευτέο οικονομικό στοιχείο) μετά του 

αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ελέγχου αυτών και δήλωση κύκλου εργασιών για τις χρήσεις των 

τριών τελευταίων ετών ανά κλάδο ασφάλισης. Σε περίπτωση που υπάρχει ανυπαίτια αδυναμία 

προσκόμισης των παραπάνω για κάποιο έτος από κάποιον διαγωνιζόμενο, αυτός μπορεί να 
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υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει και 

το λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να προσκομιστεί το εν λόγω δικαιολογητικό. Η Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωμα να εξακριβώσει μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών, την ακρίβεια των 

αναφερόμενων στην Υπεύθυνη Δήλωση, χωρίς να υποχρεώνεται σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

των δικαιολογητικών. 

2. Πιστοποιητικό εκδόσεως του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο θα προκύπτει ότι διαθέτει εν ισχύ, άδεια 

λειτουργίας για τους κλάδους ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται οι υπηρεσίες 

της διακήρυξης. Το πιστοποιητικό αυτό θα προσκομίζουν οι διαγωνιζόμενοι από την αρμόδια 

Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία ή το 

αρμόδιο για την εποπτεία οργανισμό της χώρας εγκατάστασης της συμμετέχουσας 

επιχείρησης. Σε περίπτωση αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας, επιπροσθέτως, βεβαίωση της 

ΕΠ.Ε.Ι.Α, είτε για την εν ισχύ λειτουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα, είτε για την ελεύθερη 

παροχή υπηρεσιών της στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που υπάρχει ανυπαίτια αδυναμία 

προσκόμισης του εν λόγω πιστοποιητικού από κάποιον διαγωνιζόμενο, αυτός μπορεί να 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει 

τους κλάδους ασφάλισης για τους οποίους έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, καθώς επίσης, 

θα δηλώνει και το λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να προσκομιστεί το εν λόγω πιστοποιητικό. Η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εξακριβώσει μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών, την ακρίβεια 

των αναφερόμενων στην Υπεύθυνη Δήλωση, χωρίς να υποχρεώνεται σε αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση των δικαιολογητικών. 

3. Πιστοποιητικό εκδόσεως του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης, από την αρμόδια 

Υπηρεσία. Σε περίπτωση που υπάρχει ανυπαίτια αδυναμία προσκόμισης του εν λόγω 

πιστοποιητικού από κάποιον διαγωνιζόμενο, αυτός μπορεί να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια 

σύστασης, καθώς, επίσης, θα δηλώνει και το λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να προσκομιστεί 

το εν λόγω πιστοποιητικό. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εξακριβώσει μέσω των 

αρμοδίων Υπηρεσιών την ακρίβεια των αναφερόμενων στην Υπεύθυνη Δήλωση, χωρίς να 

υποχρεώνεται σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών. 

4. Πιστοποιητικό εκδόσεως του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, περί μη ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, που θα 

αναζητείται από τους διαγωνιζόμενους από την αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση που υπάρχει 

ανυπαίτια αδυναμία προσκόμισης του εν λόγω πιστοποιητικού από κάποιον διαγωνιζόμενο, 

αυτός μπορεί να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, στην 
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οποία θα δηλώνει την μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας, καθώς επίσης θα δηλώνει και το 

λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να προσκομιστεί το εν λόγω πιστοποιητικό. Η Υπηρεσία διατηρεί 

το δικαίωμα να εξακριβώσει μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών την ακρίβεια των αναφερόμενων 

στην Υπεύθυνη Δήλωση, χωρίς να υποχρεώνεται σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των 

δικαιολογητικών. 

5. Περιγραφή της υποδομής τους (έδρα στην Ελλάδα και υποκαταστήματα στο 

εξωτερικό, απασχολούμενο προσωπικό, ειδίκευση αυτού, οργάνωση λειτουργίας της εταιρίας 

κλπ). 

6. Πρόσφατη αξιολόγηση της ασφαλιστικής εταιρίας από αναγνωρισμένο και 

πιστοποιημένο διεθνή οίκο. (Δύναται να υποβληθεί προαιρετικά εφόσον υπάρχει. Η 

αδυναμία προσκόμισης του δεν θα αποτελέσει λόγο αποκλεισμού από τον 

διαγωνισμό). 

7. Κατάλογο Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Υπηρεσιών του Εσωτερικού ή Εξωτερικού, στις 

οποίες έχουν αναλάβει παρόμοιο έργο κατά τα τρία (3) προηγούμενα χρόνια, με αναφορά του 

ονόματος των ασφαλιζομένων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, του ποσού ασφάλισης και της 

ημερομηνίας/διάρκειας για την οποία έγινε η ασφάλιση:  

- Εάν μεν πρόκειται για έργο αναθετουσών αρχών του Δημοσίου Τομέα, οι υπηρεσίες 

καθαρισμού θα αποδεικνύονται με κατάλληλα έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά), 

θεωρημένα από τις παραπάνω Δημόσιες αρχές. Εάν πρόκειται για τον ΟΑΕΕ με πιστοποιητικό 

καλής εκτέλεσης.  

- Εάν δε πρόκειται για έργο ιδιωτών, η εκτέλεση του έργου, θα βεβαιούται από τον 

εκάστοτε ιδιώτη, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, στην οποία θα 

δηλώνουν ότι δεν εκκρεμούν Διοικητικά Μέτρα σε βάρος τους, (αναφορικά με τη 

δραστηριότητά τους, ήτοι τα προβλεπόμενα από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία 

πρόστιμα, πειθαρχικές ποινές και λοιπές διοικητικές κυρώσεις) και σε περίπτωση που 

εκκρεμούν ή έχουν ήδη επιβληθεί, να αναφέρεται ποια είναι αυτά λεπτομερώς, ήτοι με αριθμό 

Διοικητικής Πράξης και πορεία αυτών, μέχρι και 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εξακριβώσει μέσω των 

αρμοδίων Υπηρεσιών/Φορέων, την ακρίβεια των αναφερόμενων στην Υπεύθυνη Δήλωση, 

χωρίς να υποχρεώνεται σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών.  

9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, στην οποία θα 

δηλώνουν:  
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α) Το ποσοστό της ιδίας κράτησης. 

β) Ότι έχουν εξασφαλίσει ποσοστό αντασφαλιστικής υποστήριξης κατ’ ελάχιστο 60% 

του ορίου κάλυψης (excess of loss). 

γ) Τους αντασφαλιστές, συμβατικούς και προαιρετικούς, καθώς και το ποσοστό 

συμμετοχής καθενός εξ’ αυτών στο συγκεκριμένο έργο. 

δ) Την αξιολόγηση των αντασφαλιστών τους από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης 

STANDARD & POORS ή AM BEST ή FITCH ή άλλο ισοδύναμο οίκο. Η ηγήτρια εταιρεία (leader) 

πρέπει να έχει αξιολόγηση τουλάχιστον κατηγορίας Α. Οι λοιποί αντασφαλιστές που 

συμμετέχουν στον κίνδυνο πρέπει να έχουν αξιολόγηση τουλάχιστον κατηγορίας Α- (A minus) 

και  

ε) Ότι οι αντασφαλιστές που θα χρησιμοποιήσουν έχουν λάβει γνώση των όρων της 

προκήρυξης, τους αποδέχονται και έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τον εν λόγω κίνδυνο 

(cut through close). 

10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, (παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007), στην οποία να 

δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς της, το ύψος των 

ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων στον κλάδο πυρός 

είναι άνω των 3.000.000,00 €, όπως αυτό προκύπτει από τους αναλυτικούς 

λογαριασμούς εκμετάλλευσης της επιχείρησης στο συγκεκριμένο κλάδο και σε 

περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών άνω των 10 εκατ. ευρώ αθροιστικά. 

12. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, στην οποία ρητώς θα 

δηλώνουν ότι η συμμετέχουσα Ασφαλιστική εταιρεία γνωρίζει καλώς την προς ασφάλιση 

περιουσία, όπως και την κατάσταση στην οποία αυτή ευρίσκεται, καθώς και τους 

ασφαλιζόμενους κινδύνους και δεν μπορεί να επικαλεσθεί απόκρυψη γεγονότων εκ 

μέρους του Ο.Α.Ε.Ε. προς απαλλαγή από τους ασφαλιστικούς κινδύνους. Για τον 

λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δύνανται κατόπιν 

σχετικού αιτήματος τους και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Ο.Α.Ε.Ε., να 

επιθεωρούν επί τόπου τα ασφαλιζόμενα στοιχεία. Αν δεν το πράξουν, θεωρείται ότι 

γνωρίζουν καλώς την προς ασφάλιση περιουσία και την κατάσταση στην οποία 

αυτή ευρίσκεται κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

13. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, με την οποία θα 

δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (υπηρεσίες 

ασφάλισης κτιρίων) ή άλλο ισοδύναμο, σε ισχύ, κατά το χρόνο του διαγωνισμού.  
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Β.- Δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισμού, η Τεχνική Προσφορά να περιλαμβάνει 

οικονομικά στοιχεία και οικονομικούς όρους της προσφοράς, όπως το ύψος των 

προσφερομένων ασφαλίστρων και άλλα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς.  

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει αποκλειστικώς τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία 

της ασφαλιστικής επιχείρησης για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της. 

Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν. 

1599/1986 σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες Αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, όσον 

αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν. 1599/1986 ως άνω, 

είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση 

που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου 

ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τις Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφουν ο κατά το 

καταστατικό ή το νόμο νόμιμος ή νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, δηλώνοντας για 

λογαριασμό της ότι αφορά την εταιρεία ως νομικό πρόσωπο και προσωπικά ότι αφορά αυτούς 

ως φυσικά πρόσωπα με εξαίρεση την περίπτωση της υπογραφής της προσφοράς από 

εξουσιοδοτημένο από τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας πρόσωπο, του οποίου η 

εξουσιοδότηση εξαντλείται με την υπογραφή της προσφοράς και ενδεχομένως την παράστασή 

του κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και το οποίο υποχρεούται μαζί με τα εξουσιοδοτικά 

έγγραφα να υποβάλλει φωτοτυπία της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του.  

7.3 Περιεχόμενα Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

Α. Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) θα 

πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα 

σε δύο αντίτυπα: 

(ι) Το συνολικό κόστος σε Ευρώ όλων των προσφερομένων καλύψεων και 

παροχών (καθαρά ασφάλιστρα και νόμιμες κρατήσεις), καθώς και το κόστος σε ευρώ μιας 

εκάστης εκ των προσφερομένων καλύψεων και παροχών, για διάρκεια 12 μηνών. 

(ιι) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 της συμμετέχουσας επιχείρησης, με την 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της θα δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε 

δικαίωμα και απαίτηση που έχει σε σχέση με την μεταβολή των τιμών ή που απορρέει από 

αυτές ή για λύση της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ενδεικτικώς και όχι 

περιοριστικώς, από τις περιπτώσεις των άρθρων 178, 179, 696, 697 και 388 του Αστικού 
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Κώδικα, με δεδομένο ότι, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των 

συνθηκών τον θεωρεί η συμμετέχουσα επιχείρηση ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

Οι τιμές της προσφοράς πρέπει να εκφράζονται αριθμητικώς και ολογράφως 

σε ΕΥΡΩ.  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας, υπερισχύει η ολόγραφη αναφορά της τιμής.  

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα 

συναλλάγματος ή από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνουν τα ασφάλιστρα, τις τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.   

Για τον προσδιορισμό της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς εννοείται ότι 

έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί υπ’ όψιν και όλες οι δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού 

του Αναδόχου που θα απασχοληθεί με την εκτέλεση/διαχείριση του ασφαλιστικού 

προγράμματος, όπως και κάθε μορφής γενικά έξοδα και δικαιώματα που θα απαιτηθούν, καθώς 

και το όφελος του Αναδόχου. 

Β. Το τίμημα της σύμβασης και η εν γένει τιμή θα παραμείνουν σταθερά και 

αμετάβλητα καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, επηρεαζόμενα μόνον από 

τον αριθμό των καλυπτόμενων περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε.Ε. Ο Οργανισμός 

διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από την ασφάλιση περιουσιακά στοιχεία (κτίρια) 

ή παραρτήματα περιουσιακών στοιχείων, εφόσον αυτά αποδεσμεύτηκαν από την 

κτήση του ή δεν επιθυμεί την ασφάλισή τους για οιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση 

αυτή, το κόστος ασφάλισης θα μειωθεί σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που 

έχει δοθεί για το κτίριο ή τα παραρτήματα περιουσιακών στοιχείων που θα 

αφαιρεθούν  και θα υπογραφεί τροποποιητική σύμβαση. 

Γ. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν 

γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Δ. Διατύπωση σχολίων ή επιφυλάξεων σχετικά με την Οικονομική Προσφορά θεωρείται 

ως επιφύλαξη επί των όρων της παρούσας Διακήρυξης και οδηγεί σε απόρριψη της εν λόγω 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Ε. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή.  

7.4. Επισημάνσεις: 

A. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

B. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Γ. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Δ. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 

κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με 

τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Ε. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Ζ. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσομένων 

υπηρεσιών. 

8.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού (Διενέργειας και Αξιολόγησης) προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, δημόσια, στον ημιώροφο του επί της οδού 

Ακαδημίας 22 κτιρίου του Ο.Α.Ε.Ε.  

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία (Τμήμα 

Προμηθειών) για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι διαγωνιζόμενοι που δικαιούνται να 

παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και οι υποφάκελοι των Δικαιολογητικών και της 

Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού 

ανά φύλλο, η προσφορά και τα δικαιολογητικά αυτής. Γίνεται διάτρηση με μηχανικό μέσο των 

Δικαιολογητικών, της Τεχνικής Προσφοράς και του σφραγισμένου Φακέλου της Οικονομικής 

Προσφοράς.  

  Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε έναν νέο φάκελο, ο οποίος 

σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται με απόδειξη, μαζί με τα 

άλλα δικαιολογητικά και την Τεχνική Προσφορά στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την άνω Επιτροπή του 

Διαγωνισμού. Η διάτρηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό της Διακήρυξης, τα τελευταία στοιχεία 

του Τμήματος διενέργειας Διαγωνισμού και το έτος αποσφράγισης των προσφορών του  

Διαγωνισμού π.χ. Ο.Α.Ε.Ε. 5 - 41- 16. 



 

 

21 

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην 

καταχώρηση των ονομάτων και της φωτοτυπίας των ταυτοτήτων των συμμετεχόντων σε 

Πρακτικό, το οποίο αναφέρει τα ονόματα αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των 

δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε  πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από τον 

Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού ορίζει ημέρα και ώρα για να λάβουν γνώση οι 

διαγωνιζόμενοι των Τεχνικών προσφορών. Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, στις 

προσφορές ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07.  

Οι σφραγισμένοι Φάκελοι με τα Οικονομικά Στοιχεία των προσφορών, μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή 

του Διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί με έγγραφο/ 

fax/e-mail. 

Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διαγωνισμού, εφόσον δεν 

ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς, ή  εφόσον έχει παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά αυτής.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει 

επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών (κατακύρωσης) των 

άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή 

προσφορά, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (φαξ), τρεις 

(3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται 

σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου 

των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ.2 και  8 α' παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν 

γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από το 

διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή 

του Διαγωνισμού.      
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Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του Διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί 

εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλλαν παραδεκτές και τεχνικώς 

αποδεκτές προσφορές. 

9.- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο συμμετέχων που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Εάν, 

αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 18/07 ή, 

εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται σε αυτόν που προσέφερε την 

αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.  

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται σε αυτόν που 

προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.    

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή / και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/2007 ή ο 

υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο 

της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του 

άρθρου 6 και εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 

2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του 

προσφέροντος τη χαμηλότερη τιμή. 

Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος τη 

χαμηλότερη τιμή, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται 

τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 

προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07. 

10.- ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, μπορεί 

να προτείνει: 

α) Κατακύρωση της ασφαλιστικής κάλυψης των ιδιόκτητων ακινήτων του Ο.Α.Ε.Ε. και 

των Εντασσομένων Τομέων στην Ασφαλιστική Εταιρεία που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη 

τιμή. 

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
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γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας. 

δ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό 

στοιχείων I  και II των περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ  118/2007. 

ε) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

ε.1) Όταν ο Ο.Α.Ε.Ε. δεν χρειάζεται πλέον την ασφαλιστική κάλυψη των ιδιόκτητων 

ακινήτων του, επειδή αυτά δεν ανήκουν πλέον στην κυριότητά του. 

ε.2) Όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που επιβάλουν την ματαίωση. 

στ) Στην περίπτωση του παρόντος διαγωνισμού, όπου κριτήριο είναι η χαμηλότερη 

τιμή, στον οποίο υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο 

προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών, είτε προηγούμενων 

διαγωνισμών, είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον 

συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με 

διαπραγμάτευση της τιμής. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι 

δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.           

11.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την κατακύρωση του αποτελέσματος από το Δ.Σ. του 

Ο.Α.Ε.Ε. και την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και θα ανακοινωθεί 

εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του 

Π.Δ.118/2007. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η ασφαλιστική σύμβαση 

θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της ασφαλιστικής σύμβασης που 

ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Ο Ανάδοχος στον οποίον κατακυρώθηκε η ασφαλιστική κάλυψη των ιδιόκτητων 

ακινήτων του Ο.Α.Ε.Ε. και των Εντασσομένων Τομέων, υποχρεούται να προσέλθει σε πέντε 

(5) μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης, για την 

υπογραφή της σχετικής ασφαλιστικής σύμβασης, υποβάλλοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Ο ανακηρυχθείς ως μειοδότης, υποχρεούται αμέσως μετά την έγγραφη 

ειδοποίηση του Ο.Α.Ε.Ε. για την ανάθεση της ασφάλισης, να δηλώσει εγγράφως ότι 

αποδέχεται την ανάθεση για την κάλυψη της ασφαλιστικής ευθύνης έναντι των 

ασφαλιζομένων κινδύνων, ως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, με την έκδοση 

και υποβολή στον Ο.Α.Ε.Ε. Πιστοποιητικού Ασφάλισης (cover note) με έναρξη 
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ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε.Ε. και των Εντασσομένων 

Τομέων, την ημερομηνία κατακύρωσης του Διαγωνισμού, στην περίπτωση όπου το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει ήδη λήξει.  

Εάν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπή Εταιρεία, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό της στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεομοιοτυπία στην αλλοδαπή Εταιρεία.  

Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να προσκομίσει τη 

σύμβαση (ήδη υπογεγραμμένη από την εταιρεία) εντός της συγκεκριμένης ως άνω προθεσμίας, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε, ύστερα από γνωμοδότηση της 

επιτροπής του  διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

12.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω, από τον προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η ανάθεση: 

12.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: 

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι:  

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης της 98 / 773 / ΔΕΥ του Συμβουλίου  (EE L 351 της 29.1.1998), 

-δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998), 

-απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995), 

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991), η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001), η 

οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005, 

ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), 

που θα αφορά όλους τους απασχολούμενους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση 

του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 

διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να 

δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι στην επιχείρηση.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων β), γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, αφετέρου δε ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

ε) Για την απόδειξη της φερεγγυότητας και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 

κατάστασής τους, να υποβληθούν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική 

ικανότητα της επιχείρησης (και θα αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό). 

στ) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο 9001 ή άλλο 

ισοδύναμο, σε ισχύ, κατά το χρόνο του διαγωνισμού, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

(υπηρεσίες ασφάλισης κτιρίων), που εκδίδεται από αρμόδια υπηρεσία. 

12.2. Οι Αλλοδαποί: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 

I) και ii) της ως άνω παραγράφου 12.1.α. 

β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
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έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), που θα αφορά όλους τους απασχολούμενους, 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων 

των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι 

ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 

επιχείρηση. 

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 

να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

ε) Για την απόδειξη της φερεγγυότητας και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 

κατάστασής τους, να υποβληθούν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική 

ικανότητα της επιχείρησης (και θα αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό).  

στ) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή 

άλλο ισοδύναμο, σε ισχύ, κατά το χρόνο του διαγωνισμού, για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα (υπηρεσίες ασφάλισης κτιρίων), που εκδίδεται από αρμόδια υπηρεσία 

12.3.Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 12.1. και 12.2. αντίστοιχα.  

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, 

αφορά τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
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απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

12.4. Οι συνεταιρισμοί:  

Τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των παραγράφων 12.1. και 12.2.. 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήματα της περίπτωσης α' της παραγράφου 12.1. 

β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 12.1., εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 

12.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β) 

της παραγράφου 12.3. 

γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

12.5.Οι ενώσεις εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 

στην Ένωση ή την Κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2  εδ. ε' του Π.Δ. 118/07). 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

προσφέροντα. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

1. Η ένωση ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικώς είτε από όλα τα μέλη τα οποία αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης 

ασφαλιστικών εταιρειών . 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης οφείλει να δηλώσει ότι 

ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο 
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αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 

της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον 

χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και 

στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να 

εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

4. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια xώρα βεβαιώνεται από 

οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προσφέροντα. Εάν στη χώρα αυτή δεν 

προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 

εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο 

οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

-Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των 

ανωτέρω δικαιολογητικών (της ενότητας 12, παρ.12.1-12.5) επιφέρει τον 

αποκλεισμό της συμμετέχουσας εταιρείας  από τον διαγωνισμό. 

13.- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Α.- Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού στο όνομα του Αναδόχου, 

υπογράφεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Ε. και αυτού η ασφαλιστική σύμβαση, το κείμενο της οποίας 

συντάσσεται από τον ανάδοχο. 

Β.- Η διάρκεια της σύμβασης με τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί, θα 

συμφωνηθεί για δώδεκα (12) μήνες και θα αρχίζει από την ημερομηνία 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

Γ.- Εκχώρηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο, όλων ή μερικών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων 

του Αναδόχου σε άλλη εταιρεία ή υποκατάσταση προς/από άλλη εταιρεία απαγορεύεται. 

Δ.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στον Ο.Α.Ε.Ε. (Δ/νση Προμηθειών/Τμήμα 

Στέγασης και Συντήρησης), ανά τρίμηνο, πλήρη και αναλυτικά στοιχεία των καταβαλλομένων 

αποζημιώσεων για κάθε ζημία, καθώς και τις εκκρεμείς υποθέσεις ζημιών, κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε ο Ο.Α.Ε.Ε. να διατηρεί πλήρες αρχείο ζημιών καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

ασφαλιστήριας σύμβασης. Η υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Ε. να ειδοποιεί τον Ανάδοχο για τις 

προξενούμενες ζημιές, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα εφαρμόζεται σύμφωνα 
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με τα όσα ορίζονται στη σύμβαση. 

Ε.- Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν υπογράψει ή δεν προσκομίσει 

στον ως άνω καθοριζόμενο χρόνο τη σύμβαση και την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.  

ΣΤ.- Ο Ο.Α.Ε.Ε. δύναται με μονομερή δήλωσή του να διακόψει αζημίως, οποτεδήποτε, 

την ισχύ της ασφαλιστικής σύμβασης, με έγγραφη ειδοποίηση εξήντα (60) ημερών. 

Ο  Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούται: 

α) Να εξαιρέσει αζημίως, οποτεδήποτε, από την ασφάλιση, περιουσιακά 

στοιχεία (κτίρια) ή παραρτήματα περιουσιακών στοιχείων, εφόσον αυτά 

αποδεσμεύτηκαν από την κτήση του ή δεν επιθυμεί την ασφάλισή τους για 

οιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος ασφάλισης θα μειωθεί σύμφωνα 

με την οικονομική προσφορά που έχει δοθεί για το κτίριο ή τα παραρτήματα 

περιουσιακών στοιχείων που θα αφαιρεθούν  και θα υπογραφεί τροποποιητική 

σύμβαση. 

β) Να ασκήσει τα δικαιώματά του αυτά κατά την κρίση του και χωρίς να γεννάται καμία 

αξίωση από τον Ανάδοχο, είτε πριν από την ανάθεση, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος των 

ασφαλιστικών συμβάσεων. 

14.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης μονομερώς εκ μέρους του 

Ο.Α.Ε.Ε. (ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.) δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα 

υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ. 118/07, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε 

τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

15.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Α. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 

αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική 

γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Επισημαίνεται ότι για ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες, η εγγύηση 

συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
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του Ο.Α.Ε.Ε. προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά ούτε αν πράγματι 

υπάρχει, ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

Β- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα που ζητάει η Δ\ξη (Παράρτημα Γ’) και η παρεχόμενη 

εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4, Π.Δ. 118/2007). Η 

εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 

(επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι #960,00# ευρώ).  

Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά τον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 

ασφάλιση των ιδιόκτητων ακινήτων του Ο.Α.Ε.Ε. και των Εντασσομένων Τομέων, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης  Εγγύησης  Καλής Εκτέλεσης και μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι Εγγυήσεις των λοιπών 

συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Τυχόν ελλείψεις της Εγγύησης 

Συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας στον 

συμμετέχοντα. 

Γ.- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 

συνημμένο υπόδειγμα που ζητάει η Δ\ξη (Παράρτημα Γ΄) και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει 

να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει στον Ο.Α.Ε.Ε. εγγυητική επιστολή ίση με πέντε τοις εκατό (5%) 

της συμβατικής αξίας. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται από τον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 

ασφάλιση των ιδιόκτητων ακινήτων του Ο.Α.Ε.Ε. και των εντασσομένων Τομέων, προ ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. 

16.- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Α.- Ενστάσεις - προσφυγές, υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ’ αυτόν 

και της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και 

η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία 



 

 

31 

προσκομίζει ο διαγωνιζόμενος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των 

άρθρων 6, 8 και 8 α του Π.Δ. 118/2007. 

Β.- Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ως εξής: 

i)  Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια 

για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία (ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) εγγράφως μέσα στο μισό 

του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία λήξεως 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η Ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το 

Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο (5) πέντε εργάσιμες ημέρες 

πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

ii) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., που αφορούν τη 

συμμετοχή οποιουδήποτε Προμηθευτή στο Διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως 

προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν, 

κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε πλήρη γνώση του σχετικού φακέλου. 

Η Ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται  

κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

και η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. 

Η Ένσταση κατά της συμμετοχής Προμηθευτή στο Διαγωνισμό, κοινοποιείται 

υποχρεωτικώς και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την 

υποβολή της, επιμέλεια του ενιστάμενου. 

iii) Κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 

απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 

ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.     

Η Ένσταση αυτή κοινοποιείται με επιμέλεια του ενιστάμενου, υποχρεωτικώς εντός δύο 

(2) ημερών από την υποβολή της σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η Ένσταση αυτή 

εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων και το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. εκδίδει τη σχετική απόφασή 

του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

ενστάσεων. 

iv) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής 

απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των  δικαιολογητικών των 

άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ.118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων 
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ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος Ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής 

απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η Ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή 

της στο Μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή 

Ενστάσεων και το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα 

(10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από 

τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

Γ.- Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τις παρ. 6 του άρθρου 

15 του Π.Δ.118/07, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 

ποσοστό 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας του υπό ανάθεση 

έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων #1.000,00# ευρώ και 

μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων #5.000,00# ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό Εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (παράβολο από κάθε αιτία). 

Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να 

αναπροσαρμόζονται, μετά από έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 

202/2005). 

Η σχετική απόφαση επί της Ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους, χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση 

της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., με δική 

τους φροντίδα. 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ.118/2007 να υποβάλλει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών , από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από το  Δ.Σ. του ΟΑΕΕ. 

Κατά τα λοιπά για τις αναφερόμενες ανωτέρω Διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα 

οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

17.- ΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Α.- Ο Ανάδοχος που δεν θα προσκομίσει και υπογράψει τη σχετική ασφαλιστική 

σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να προσέλθει, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από την απόφαση κατακύρωσης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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Β.- Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

ασφαλιστική σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν εκπλήρωσε 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 

118/2007. 

Γ.- Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

ι) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Ο.Α.Ε.Ε. 

ιι)  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Δ.- Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

i) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης κατά περίπτωση. 

ii) Παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από  

τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 

διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση, προκαλούμενη ζημία 

του Ο.Α.Ε.Ε. ή τυχόν διαφέρον, που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 

Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται 

νέα παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση 

αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την 

κρίση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 

ηθών. 

iii) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της εταιρείας από το σύνολο των προμηθειών  

των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του 

Ο.Α.Ε.Ε. 

iv)  Σε περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας, που ορίζεται στην παρούσα Διακ/ξη, 

σε βάρος εκπτώτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 

κατακύρωσης, ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτη, κατά περίπτωση, κατά τον 

υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 
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προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 

συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

18.- ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής: 

α.- Η εξόφληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενέχει 

θέση τιμολογίου) θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, το αργότερο εντός τετραμήνου από την  παραλαβή 

αυτών από την Δ/νση Προμηθειών, Στέγασης και Αξιοποίησης Περιουσίας/Τμήμα Προμηθειών.  

β.- Ως προς τα Δικαιολογητικά πληρωμής, αυτά θα είναι σύμφωνα με τις νόμιμες 

διαδικασίες, που ισχύουν για το Δημόσιο (άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007): 

i.- Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.  

ii.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν της ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που  

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

γ.- Το σχετικό τιμολόγιο θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν 

αποκλειστικά την Ασφαλιστική εταιρεία (φόρος του Ν.2198/94 και του Ν.4013/15-9-11). 

19.- ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

α. Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί, διέπονται από την 

Ελληνική Νομοθεσία. 

β. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από τον διαγωνισμό, 

καθώς και τη σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της 

καθώς και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα 

Ελληνικά Δικαστήρια και δη τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

γ. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου 

υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε. 

δ. Απαγορεύεται η εκχώρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, από τον ανάδοχο του έργου 

των εκ της συμβάσεως που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Οργανισμού, απορρεουσών 

υποχρεώσεων, όπως και των δικαιωμάτων του σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και η ενεχυρίαση 

αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε.  

ε. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος διατηρεί την έδρα του εκτός του Ν. Αττικής, πρέπει 

να διορισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης αντίκλητος εντός του Ν. Αττικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

 

 Ομάδα Α. 

Εβδομήντα δύο (72) Λειτουργικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου 

επί της οδού Βουλής 8-10, τα οποία θα ασφαλιστούν για όλους τους παρακάτω 

κινδύνους: 

1. Πυρκαγιά (φωτιά) – κεραυνό 

2. Σεισμό  

3. Ευρεία έκρηξη 

4. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με όριο ασφάλισης έως 

 5.000€  ανά τοποθεσία κινδύνου  

5. Θύελλα- καταιγίδα-πλημμύρα 

6. Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης και κεντρικής θέρμανση 

7. Τρομοκρατικές ενέργειες 

8. Στάσεις- απεργίες -οχλαγωγίες-πολιτικές ταραχές 

9. Κακόβουλες ενέργειες 

10. Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά 

11. Πρόσκρουση οχήματος 

12. Αποκομιδή συντριμμάτων έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά 

 τοποθεσία  κινδύνου. 

13. Γενική Αστική ευθύνη: 

           Όρια Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης: 

 Σωματικές βλάβες ανά άτομο    100.000,00 € 

 Σωματικές βλάβες κατά γεγονός (ομαδικό)  300.000,00 € 

 Υλικές ζημιές κατά γεγονός    100.000,00 € 

 Ανώτατο όριο ευθύνης συμβολαίου για όλη την  500.000,00 € 

περίοδο ασφάλισης. 

Η ως άνω κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης να επεκτείνεται ισόποσα με τα ως άνω 

όρια, ώστε να καλύπτει Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους 

από πυρκαγιά/έκρηξη. 
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 Ομάδα Β. 

Πέντε (5) Κενά /Μη λειτουργικά κτίρια ήτοι τα επί των οδών: 1) Π. Πατρών 

Γερμανού, 12 Θεσσαλονίκη, 2) Μηθύμνης 41, Αθήνα, 3) Καρόλου Ντήλ 1, 

Θεσσαλονίκη, 4) 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη, 5) Περαϊβού 17, Τρίκαλα, τα οποία θα 

ασφαλιστούν για: 

Γενική Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές 

 Όρια Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης: 

 Σωματικές βλάβες ανά άτομο    100.000,00 € 

 Σωματικές βλάβες κατά γεγονός (ομαδικό)  300.000,00 € 

 Υλικές ζημιές κατά γεγονός     100.000,00 € 

 Ανώτατο όριο ευθύνης συμβολαίου για όλη την  500.000,00 € 

περίοδο ασφάλισης. 

Η ως άνω κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης να επεκτείνεται ισόποσα με τα ως άνω 

όρια, ώστε να καλύπτει Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους 

από πυρκαγιά/έκρηξη. 

 

 Ομάδα Γ. 

Τρία (3) Κενά /Μη λειτουργικά κτίρια ήτοι τα επί των οδών α) Κολοκοτρώνη 

44, Πειραιάς, β) Εγνατίας 111, Θεσσαλονίκη και γ) Υψηλάντου 159, Πειραιά, τα 

οποία θα ασφαλιστούν για: 

Γενική Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές 

Όρια Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης: 

 Σωματικές βλάβες ανά άτομο      5.000,00 € 

 Σωματικές βλάβες κατά γεγονός (ομαδικό)  10.000,00 € 

 Υλικές ζημιές κατά γεγονός       5.000,00 € 

 Ανώτατο όριο ευθύνης συμβολαίου για όλη την  30.000,00 € 

περίοδο ασφάλισης. 

Η ως άνω κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης να επεκτείνεται ισόποσα με τα ως άνω 

όρια, ώστε να καλύπτει Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους 

από πυρκαγιά/έκρηξη. 

 

 

 

 

 



 

 

37 

 Ομάδα Δ. 

Τρία (3) Λειτουργικά κτίρια των εντασσόμενων στον ΟΑΕΕ Τομέων ήτοι τα 

επί των οδών 1) Μαμούρη 14, Αθήνα, 2) Λέκκα 22, Αθήνα,3) Ακτή Μιαούλη 17-19, 

Πειραιάς, τα οποία θα ασφαλιστούν για όλους τους παρακάτω κινδύνους: 

1. Πυρκαγιά (φωτιά) – κεραυνό 

2. Σεισμό  

3. Ευρεία έκρηξη 

4. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με όριο ασφάλισης έως  

   5.000€ ανά τοποθεσία κινδύνου  

5. Θύελλα- καταιγίδα-πλημμύρα 

6. Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης και κεντρικής θέρμανση 

7. Τρομοκρατικές ενέργειες 

8. Στάσεις- απεργίες -οχλαγωγίες-πολιτικές ταραχές 

9. Κακόβουλες ενέργειες 

10. Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά 

11. Πρόσκρουση οχήματος 

12. Αποκομιδή συντριμμάτων έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά   

   τοποθεσία κινδύνου 

13. Γενική Αστική ευθύνη: 

               Όρια Ασφάλισης: 

 Σωματικές βλάβες ανά άτομο    100.000,00 € 

 Σωματικές βλάβες κατά γεγονός (ομαδικό)  300.000,00 € 

 Υλικές ζημιές κατά γεγονός     100.000,00 € 

 Ανώτατο όριο ευθύνης συμβολαίου για όλη την  500.000,00 € 

περίοδο ασφάλισης. 

Η ως άνω κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης να επεκτείνεται ισόποσα με τα ως άνω 

όρια, ώστε να καλύπτει Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους 

από πυρκαγιά/έκρηξη. 

Ασφάλιση περιεχομένου (γραφειακός, μηχανολογικός και μηχανογραφικός εξοπλισμός), 

που βρίσκεται εντός της ασφαλιζόμενης οικοδομής, σύμφωνα με τις ανωτέρω καλύψεις 

συμπεριλαμβανομένης και της κλοπής συνεπεία διαρρήξεως ή αναρριχήσεως. 

14. Κλοπή (ασφάλιση περιεχομένου: γραφειακός, μηχανολογικός, μηχανογραφικός 

εξοπλισμός, που βρίσκεται εντός της ασφαλιζόμενης οικοδομής). 
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Ασφάλιση Περιεχομένου 

Ακίνητο Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 

Ο.Α.Ε.Ε.-Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης 

Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) 

Μαμούρη 14, Αθήνα 

20.543,00€ 

Ο.Α.Ε.Ε.-Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης 

Αρτοποιών 

Λέκκα 22, Αθήνα 

84.188,00€ 

Ο.Α.Ε.Ε.-Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών & 

Τουριστικών Πρακτόρων 

Ακτή Μιαούλη 17-19 

110.000,00€ 

 

Απαλλαγές ασφαλιστικών καλύψεων: 

1. ΣΕΙΣΜΟΣ : η κάλυψη αφορά τα λειτουργικά κτίρια του Ο.Α.Ε.Ε.  με οικοδομική άδεια 

μετά του 1960 και με απαλλαγή 2% επί του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά 

τοποθεσία κινδύνου. 

2. ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: η κάλυψη αφορά 

τα λειτουργικά κτίρια του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι 30ετίας και με απαλλαγή 10% σε κάθε ζημιά, με 

ελάχιστο ποσό των €500,00. 

3. ΘΥΕΛΛΑ- ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ: η κάλυψη αφορά τα λειτουργικά κτίρια του ΟΑΕΕ. 

Για τις καλύψεις αυτές ισχύει απαλλαγή 10% εφ’ εκάστης ζημίας με ελάχιστο το ποσό των 

€500,00. 

4. ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ: η κάλυψη αφορά τα λειτουργικά κτίρια του ΟΑΕΕ, με απαλλαγή 

€150,00 σε κάθε ζημία. 

5. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΤΑΡΑΧΕΣ: η κάλυψη αφορά τα λειτουργικά κτίρια του ΟΑΕΕ. Για τις καλύψεις αυτές ισχύει 

απαλλαγή 10% εφ’ εκάστης ζημίας με ελάχιστο το ποσό των €500.- Από την κάλυψη 

εξαιρούνται μόνο  τα ακίνητα που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας (κτίρια επί των οδών 

Βουλής 8-10, Ακαδημίας 22, Αγ.Κων/νου 5, Σατωβριάνδου 18, Λέκκα 22). Για το κτίριο επί της 

οδού Αχαρνών 2-6, Αθήνα, οι καλύψεις τρομοκρατικών ενεργειών, στάσεων, απεργιών, 

οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών καλύπτονται σε Α’ κίνδυνο μέχρι €30.000,00 ανά γεγονός και 

ετησίως.  

6. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ με κάλυψη έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 

ανά τοποθεσία κινδύνου. 



 

 

39 

7. ΚΛΟΠΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ: για την κάλυψη αυτή ισχύει απαλλαγή 10% εφ’ 

εκάστης ζημίας με ελάχιστο το ποσό €500,00. 

8. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: για την κάλυψη αυτή ισχύει απαλλαγή σε κάθε υλική 

ζημία το ποσό των €500,00. 

 Κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου ο Ο.Α.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα 

να εξαιρέσει από την κάλυψη των προαναφερθέντων κινδύνων περιουσιακά 

στοιχεία (κτίρια) ή παραρτήματα περιουσιακών στοιχείων, εφόσον αυτά 

αποδεσμεύτηκαν από την κτήση του ή δεν επιθυμεί την ασφάλισή τους για 

οιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή το κόστος ασφάλισης θα μειωθεί σύμφωνα  

με την οικονομική προσφορά που έχει δοθεί για το κτίριο ή τα παραρτήματα 

περιουσιακών στοιχείων που θα αφαιρεθούν και θα υπογραφεί τροποποιητική 

σύμβαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ 
 

ΟΜΑΔΑ Α - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
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Α
Π

Ο
Θ

Η
Κ

ΕΣ
  

  
 

(m
2

)

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Ο
 

Α
Ν

Ω
Δ

Ο
Μ

Η
Σ 

 (
Χ

Ω
Ρ

Ο
Ι 

Κ
Υ

Ρ
ΙΑ

Σ 
Χ

Ρ
Η

ΣΗ
Σ)

  

(m
2

)

1 ΑΘΗΝΑ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 

18

ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ 

ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ 

1154/1981

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

(ΜΙΚΤΗ)                                                                                                              

225.44                                                                               

ΕΦΤΑ ΟΡΟΦΟΙ                   

(ΜΙΚΤΗ)                                                                                                                                                                    

1908.20                             

(ΜΙΚΤΗ)                                  

450.88

(ΜΙΚΤΑ)              

2133.64
100%

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ-

ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            

ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 1.200

2
.7

7
6

.3
6

8

2 ΑΘΗΝΑ                   

ΑΓ.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      

5

ΕΦΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ  

ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ 

ΑΓΟΡΑΣΘΗΚΕ 

ΤΟ 1946

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

(ΜΙΚΤΗ)                                                                                                              

362.73

ΕΞΙ  ΟΡΟΦΟΙ  - 

ΔΩΜΑ                  

(ΜΙΚΤΗ)                                                                                                                                                                    

2057.12

(ΜΙΚΤΗ)                                  

371.83

(ΜΙΚΤΗ)                                  

2419.85
100%

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ-

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            

•ΑΡΧΕΙΟ  

ΜΙΚΤΗ 1.200

3
.0

8
2

.2
9

8

3 ΑΘΗΝΑ
ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟ

Υ 27Α

ΕΞΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

1977/80.  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
192,50 - 66,00 192,50 100%

ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                           

ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
7

0
.7

4
2

ΣΤ
Ο

ΙΧ
ΕΙ

Α
 Γ

ΕΙ
ΤΝ

ΙΑ
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Α/

Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Π
Ο
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Ο
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Υ
Ν

ΙΔ
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Κ
ΤΗ

ΣΙ
Α

Σ

Χ
Ρ

Η
ΣΗ

 



 

 

4
ΑΘΗΝΑ 

(ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 153

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ 

ΚΤΡΙΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩ

Ν  - ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕ ΔΥΟ 

ΥΠΟΓΕΙΑ (ΧΩΡΟΙ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

183/98

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

-

ΟΡΟΦΟΙ 1ος 

έως 3ος      

393,00

- 393,00 100%

ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 880

3
4

5
.8

4
0

5

ΑΘΗΝΑ                    

(ΔΗΜΟΣ ΑΓ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

332

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 

ΔΩΜΑ

1822/1997

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

-

•ΗΜΙΩΡΟΦ

ΟΣ 28.00                   

• 1ος ΟΡΟΦΟΣ 

207.00                     

•2ος ΟΡΟΦΟΣ 

207.00                      

•3ος ΟΡΟΦΟΣ 

207.00

• 

ΑΠΟΘΗΚΗ 

14.00             

649,00 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 880

5
7

6
.0

4
8

6 ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 2-6

ΜΕΓΑΡΟ ΟΚΤΩ 

ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ 

ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΔΩΜΑ

-

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

-

ΙΣ. - 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

23.28      

• 1ος ΟΡΟΦΟΣ      

926.07                   

•2ος ΟΡΟΦΟΣ 

926.07                                

•3ος ΟΡΟΦΟΣ 

926.07                                       

•4ος ΟΡΟΦΟΣ  

926.07                                       

•5ος ΟΡΟΦΟΣ 

926.07                                             

•6ος ΟΡΟΦΟΣ  

926.07                                                

•7ος ΟΡΟΦΟΣ   

926.07                     

•ΔΩΜΑ                  

10.00                                                                                                                                         

Α  ́& Β  ́   

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΩΝ                 

1820.86

6515,8

50% 

ΕΞ ́   

ΑΔΙΑΙ

ΡΕΤΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΜΕ

ΝΟ ΣΕ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΙΚΤΗ 780

5
.6

5
0

.4
0

9

7 ΑΘΗΝΑ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ 

ΠΗΓΗΣ     12-14
- -

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

- 93,03 -

ΠΑΤΑΡΙ 

(90,00)                                   

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(90,00)

93,03 100%

ΚΕΝΟ 

(ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ )

ΜΙΚΤΗ 700

7
2

.5
6

3

 
 
 



 

 

8

ΑΘΗΝΑ           

(ΔΗΜΟΣ 

ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ          

310-312

ΤΡΙΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

•886/1980                  

•1998 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

-

•1ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

127.40                                

•  2ος 

ΓΡΑΦΕΙΑ  

506,51

- 633,91 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 880

5
5

7
.8

4
1

9 ΑΘΗΝΑ ΑΙΟΛΟΥ 94
ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ
15.402/69

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

-

•8ος ΓΡΑΦΕΙΑ                                       

1 (23.52)                                                                                     

2 (26.81)                                                                                        

3 (30.00)                                                 

4 (36.30)                                                   

5 (39.82)                                           

- 156,45 100%

ΚΕΝΟ 

(ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ )

ΜΙΚΤΗ 780

1
2

2
.0

3
1

10 ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22

ΩΚΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ

•13.944/1962                                                   

• 327/2004        

(ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ- 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ    

Φ.Ο.)

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

•ΧΩΡΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

390.53  

•ΚΑΤΑΣΤΗΜ

. 138.35

                                    

•ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ  

594,81                                 

1ος  ΟΡΟΦΟΣ 

515,87                                            

2ος ΟΡΟΦΟΣ 

517,16                                                           

3ος ΟΡΟΦΟΣ  

517,16                              

4ος ΟΡΟΦΟΣ  

517,16                                        

5ος ΌΡΟΦΟΣ  

517,16                                       

6ος ΟΡΟΦΟΣ   

517,16                                     

•ΥΠΟΓΕΙΟ            

Α  ́&  Β  ́                  

705.00

4225,4 100%

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- 

ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΑΡΧΕΙΟ.               

ΤΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜ. 

ΕΚΜΙΣΘΩΝΟ

ΝΤΑΙ

ΜΙΚΤΗ 1.300

5
.8

5
9

.5
6

8

11 ΑΘΗΝΑ ΒΟΥΛΗΣ 8-10

ΟΚΤΑΩΡΟΦΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΔΥΟ 

ΥΠΟΓΕΙΑ 

(ΔΙΑΤΗΡΗΤΈΟ)

1192/1947 

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

-

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜ.               

380.00

1ος ΟΡΟΦΟΣ                    

416.00                                    

2ος  ΟΡΟΦΟΣ        

416.00                                 

3ος  ΟΡΟΦΟΣ       

416.00                           

4ος ΟΡΟΦΟΣ 

416.00                                 

5ος ΟΡΟΦΟΣ               

387.00                               

6ος  ΟΡΟΦΟΣ    

346.00                                 

7ος ΟΡΟΦΟΣ     

260.00                             

Α' & Β' 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

947.00

3037,00 100%

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- 

ΑΝΩΔΟΜΗ 

ΚΕΝΗ - 

(ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ & 

ΚΑΤΑΣΤ. 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ)

ΜΙΚΤΗ 1.200

4
.0

9
8

.9
6

0

 
 



 

 

12 ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  46-48

ΟΚΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ 

Δ3249/1964

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
-

 1ος ΟΡΟΦΟΣ 

485.20                            

2ος ΟΡΟΦΟΣ   

485.20                              

3ος ΟΡΟΦΟΣ                 

485.20                                                                             

- 1455,60 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
.1

3
5

.3
6

8

13 ΑΓΡΙΝΙΟ
ΔΑΓΚΛΗ 26 & 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΠΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

29/91

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 

03/03/2020
227,84 - 105,00 227,84 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

2
1

0
.4

7
5

14 ΑΙΓΙΟ

ΒΑΣΙΛ.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

44

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

•331/96,                 

•575/2000 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜ. ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
140,89 - 108,00 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
4

3
.5

9
0

15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

ΟΛΗ
ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ 4

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

•511/86,                   

•147/1996 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜ. ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΙΣΧΥΕI ΕΩΣ 

19/03/2018)

158,30  - 158,30 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
2

3
.4

7
4

16 ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & 

ΦΙΛΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 26

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

•686/91                        

•96/97   

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜ. ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 

22/09/2019

119,05 - - 119,05 100%

ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            

ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

9
2

.8
5

9

 
 
 
 
 
 



 

 

17 ΑΡΓΟΣ ΑΤΡΕΩΣ 15

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

*907/1979.                

•158/1997    

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ  

ΙΣΧΥ ΕΩΣ  09/12/2018

172,03 - - 172,03 100%

ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            

ΑΡΧΕΙΟ

ΚΑΤΟΙΚΊΕΣ 780

1
3

4
.1

8
3

18 ΑΡΤΑ 
ΧΑΡ. 

ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ 34

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

•13/99                             

•2001 

ΑΝΑΝΘΕΩΡΗΣ

Η  ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚ

ΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ- 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( 

ΙΣΧΥΕI ΕΩΣ  

29/10/2018)

146,50 - 102,60 146,50 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
4

6
.2

8
1

19 ΒΕΡΟΙΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1
ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

 •ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΚΑΙ  ΟΙ ΤΡΕΙΣ 

ΟΡΟΦΟΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘ

ΗΚΑΝ ΠΕΡΙ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 1970                   

•ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ  ́

ΑΡ. ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ  

335/87     

ΕΓΙΝΕ          

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

4ου ΟΡΌΦΟΥ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 26/04/2016

3ος ΓΡΑΦΕΙΟ           

30.10                              

4ος ΓΡΑΦΕΙΟ            

172.22

202,32 100%

ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            

ΑΡΧΕΙΟ

MIKTH 780

1
5

7
.8

1
0

20 ΡΟΖΟΥ 72 - 74

ΕΞΑΩΡΟΦΟ 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

•218/1991                        

•1993 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EN 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ  07/11/2018)

264,90                           
1ος ΓΡΑΦΕΙΟ 

245,80
- 510,70 100%

ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            

ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

3
9

8
.3

4
6

21 ΚΟΡΑΗ 95 - 97

ΕΞΑΩΡΟΦΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ 

PILOTI ΚΑΙ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

*77/1999                   

•27/2003 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

66,00 - - 66,00 100% ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΤΗ 780

5
1

.4
8

0

ΒΟΛΟΣ

 



 

 

 

22 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΠ.ΛΟΥΚΑ 2

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 

ΔΩΜΑ

*306/96                          

•1997 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ  11/04/2018

134,20 - 115,00 134,20 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
4

0
.5

5
6

23 ΔΡΑΜΑ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

11

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ
256/84

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 02/12/18

144.00 ΚΑΙ 

ΠΑΤΑΡΙ 

68.00

- - 144,00 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                        

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 700

1
0

0
.8

0
0

24 ΕΔΕΣΣΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 53 & 

ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΕΞΑΩΡΟΦΗ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΧΩΡΟ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

•137/91                      

*69/96 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 30/10/2018

237,80 - - 237,80 100%

*ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            

*ΑΡΧΕΙΟ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, 

ΓΡΑΦΕΙΑ
780

1
8

5
.4

8
4

25 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΣ 67

ΠΕΝΤΕΩΡΟΦΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ 

PILOTI ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ

ΤΑΙ ΩΣ ΧΩΡΟΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

•269/1997                 

•558/00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 24/03/2019

115,30 - 55,00 115,30 100%

*ΣΤΕΓΑΣΗ 

•ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            

ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
0

7
.0

9
4

26 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 176

ΕΞΑΩΡΟΦΟ 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩ

Ν ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

248/93

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 07/08/2017

-

2ος ΓΡΑΦΕΙΟ        

206.00                          

3ος ΓΡΑΦΕΙΟ         

206.00

61,00 412,00 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

3
4

0
.3

9
2

 

 



 

 

 

27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 17

ΠΟΛΥΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ: 

ΥΠΟΓΕΙΟ, 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΞΙ 

ΟΡΟΦΟΥΣ ΚΑΙ 

ΔΩΜΑ

•1962/92                        

•1995 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

206,00
1ος ΓΡΑΦΕΙΟ         

383.84
- 589,84 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

4
6

0
.0

7
5

28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΛΕΤΤΗ 23Δ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΑΠΌ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΕΝ 

ΕΠΑΦΗ  

ΤΡΙΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΕΣ          

( Α ΟΙΚΟΔΟΜΗ,                          

Β ΟΙΚΟΔΟΜΗ,                   

Γ ΟΙΚΟΔΟΜΗ,                 

Δ ΟΙΚΟΔΟΜΗ)

•640/85                                

•10576/88 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( 

ΙΣΧΥΕ ΕΩΣ  

24/07/2013)

-

•Γ ΟΙΚΟΔ.   1ος  

ΓΡΑΦΕΙΟ 

1101,37                             

•Δ  ́ΟΙΚΟΔ. 1ος  

ΓΡΑΦΕΙΟ  

279,18                                

• Γ  ́ΟΙΚΟΔ.  

2ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

381.47

- 1762 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜ. 

ΓΡΑΦΕΙΑ
780

1
.3

7
4

.3
7

6

29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 116

ΠΟΛΥΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ- 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

741/52

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

- -

1ος ΟΡ.  

ΓΡΑΦΕΙΑ            

129.71    

ΑΠΟΘΗΚΗ - 

ΠΑΡΑΚΟΛ

ΟΥΘΗΜΑ

129,71 100%

ΚΕΝΟ 

(ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ )

ΜΙΚΤΗ 780

1
0

1
.1

7
4

30 ΘΗΒΑ
ΚΑΔΜΟΥ 3 ΚΑΙ 

ΔΡΑΚΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΟΡΟΦΩΝ

•98/94                        

•37/00  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 

28/07/2019
142,79    - - 142,79 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
1

1
.3

7
6

31 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 42-44

ΔΙΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

*351/83                            

•1998 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 21/12/2020

116,00 - - 116,00 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

9
0

.4
8
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32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ 

ΚΤΡΙΟ (ΜΕ 

ΠΑΤΑΡΙ)

521/73( 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ)                

• 81/1995  

ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΣΕ 

ΚΤΙΡΙΟ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩ

Ν/ ΓΡΑΦΕΙΩΝ                  

•216/2006 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 19/02/2019 

(ΜΙΚΤΑ)      

182.00

•1ος ΓΡΑΦΕΙΑ          

182.00                               

•2ος ΓΡΑΦΕΙΑ             

182.00                                  

•3ος ΓΡΑΦΕΙΑ                  

182.00                           

•ΔΩΜΑ                            

39.00

- 767,00 100%

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ-

ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 880

6
7

4
.9

6
0

33 ΚΑΒΑΛΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 110

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

•192/1974.                      

•190/93 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΟΨΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟ

Σ - ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΑΥΤΟΥ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥ Α  ́

ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 30/06/2016

43,09      

      1ος 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

227,03

- 270,12 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

2
1

0
.6

9
4

34 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 63

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

811/Α/91

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 24/06/2016

-

  •ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΑΡΧΕΙΟ         

43.61                                               

•1ος ΓΡΑΦΕΙΑ            

168.11

- 211,72 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
6

5
.1

4
2

35 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & 

ΕΡΜΟΥ

ΤΡΙΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

•82/95     

•1997ΑΝΑΘΕΩ

ΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ  

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 20-/01/16

-
•1ος ΓΡΑΦΕΙΑ             

240.00
- 240,00 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
8

7
.2

0
0

 

 



 

 

36 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΘ. ΔΡΑΚΟΥ & 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ 7

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩ

Ν , ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.

•84/96                               

•1998 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

-
1ος ΓΡΑΦΕΙΑ          

100.00
- 100,00 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

7
8

.0
0

0

37 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 4

ΕΞΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩ

Ν , ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.

•930/00                               

•1995 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 05/01/2016

87,50
1ος ΓΡΑΦΕΙΑ          

101.00
- 188,50 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
4

7
.0

3
0

38 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΑΝΟΥ 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

22 & ΜΑΡΑΣΛΗ

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩ

Ν , ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

•705/92,                             

• 172/2002 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 

10/04/2019
298,43                   - - 298,43 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 1.000

2
9

8
.4

3
0

39 ΚΙΛΚΙΣ
21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 

164

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩ

Ν , ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.

610/89

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 

25/03/2020
-

2ος ΓΡΑΦΕΙΑ         

135,20
- 135,20 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
0

5
.4

5
6

40 ΚΟΖΑΝΗ ΠΙΝΔΟΥ 6

ΕΠΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

•36/94                                

• 151/97            

ΑΝΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 02-01-2016

257,66 - - 257,66 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 880

2
2

6
.7

4
1

 

 



 

 

 

41 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 10

ΤΡΙΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

(ΑΠΟΘΗΚΕΣ)

168/90  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 05/03/2017

166,00
1ος ΓΡΑΦΕΙΑ         

315.00
75,00 481,00 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

3
9

8
.5

8
0

42 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3-5-

7

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΔΩΜΑ

•193/95                     

•10/98               

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 

04/09/2019
263,32 - - 263,32 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

2
0

5
.3

9
0

43 ΚΩΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ 2 & 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΤΡΙΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
278/94

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 

16/10/2018
-

•2ος ΓΡΑΦΕΙΑ       

146.40  
- 146,40 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ, 

ΚΑΤΑΣΤ.
780

1
1

4
.1

9
2

44 ΛΑΜΙΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 10
ΔΙΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ  

2/90 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΔΙΩΡΟΦΟΥ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ- 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΤ  ́ΕΠΕΚΤΑΣΗ  

ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 26/12/2015

-
1ος ΓΡΑΦΕΙΑ                                                     

177.00
- 177,00 100% ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΤΗ 780

1
3

8
.0

6
0

45 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 1-3

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ  ΚΑΙ 

ΔΩΜΑ

. 5/89

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

-

•1ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

304.00                            

•2ος 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

347.50

- 651,50 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ  (ΣΤΟ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

780

5
0

8
.1

7
0

46 ΛΑΡΙΣΑ ΗΦΑΙΣΤΟΥ  9

ΟΚΤΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

615/1991

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

*
•1ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

249.87
- 249,87 100%

                                                                                                                                              

•ΑΡΧΕΙΟ
ΜΙΚΤΗ 700

1
7

4
.9

0
9

 



 

 

47 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΦΙΛΟΛΑΟΥ 5

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ  

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΔΩΜΑ

•14/97                          

•51/97               

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ  

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 31/07/2020

-
  •1ος ΓΡΑΦΕΙΑ  

223,96          
- 223,96 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
7

4
.6

8
9

48 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΣΙΔΕΡΗ & 

ΛΕΒΙΔΟΥ

ΔΥΟ ΤΡΙΩΡΟΦΕΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΣΕ 

"PILOTI" ΜΕ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

•160/96                          

•1997               

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 20/11/2018

76,37 - - 76,37 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

5
9

.5
6

9

49 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΡ.ΜΥΡΙΒΙΛΗ 14 

ΔΥΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

•222/1998                           

• 7-9-99 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ   ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ  

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

76,66     86,03 83,33 162,69 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
5

2
.8

9
7

50 ΝΑΟΥΣΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 7Α

ΤΡΙΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

PILOTI

•103/88                                              

•ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

PILOTIS ΣΕ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ                 06-06-

2016

•ΕΙΣΟΔΟΣ 

27.71   

•ΧΩΡΟΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Σ   18,15

  • 1ος 107,39          

•2ος  107,39      

•2ος  107,39

- 370,03 100%

ΚΕΝΟ 

(ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ )

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 780

2
8

8
.6

2
3

51 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2
ΤΡΩΡΟΦΟ 

ΚΤΙΡΙΟ

315/97 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΘ  ́ΥΨΟΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ       

03/05/2016

-
•1ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

157.00
- 157,00 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
2

2
.4

6
0

 

 

 



 

 

52 ΞΑΝΘΗ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 5

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΔΥΟ 

ΟΚΤΑΩΡΟΦΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

ΔΞ 120/04 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΔΞ 46/01  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩ

Ν ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΕ 

ΔΥΟ ΓΡΑΦΕΙΑ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 24/07/2019

316,88 - 154,71 316,88 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

2
9

5
.4

3
6

53 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

129

ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕ 

ΔΩΜΑ

188/99                          

ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΌ 

ΠΥΛΩΤΗ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 25/06/2019

101,43    - - 101,43 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

7
9

.1
1

5

54 ΠΑΤΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 175

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

268/94

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

-

•1ος  ΓΡΑΦΕΙΑ 

331.99                          

•2ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

345,48                          

•3ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

349.84                       

• 4ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

241.67

471.74 

(ΑΠΟΘΗΚ

Η, ΧΩΡΟΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣ

ΗΣ)

1269 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ    

(ΣΤΟ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

780

1
.1

3
6

.9
8

7

55 ΠΑΤΡΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Σ 10

ΠΟΛΥΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ: 
-

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

199,15 - - 199,15 100%

ΚΕΝΟ 

(ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ )

ΜΙΚΤΗ 780

1
5

5
.3

3
7

56 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 26

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΙΣΟΓΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   

ΜΕΤΑ 

ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΩΜΑ

•170/91    

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ. Ο.                       

•101/91 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 

ΟΡΟΦΩΝ                                  

•  35/95 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΚΟΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ                  

•4/98   

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΗΜΙΩΡΟΦΟΥ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

-

•ΗΜΙΩΡΟΦ

ΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ           

58.92                      

•1ος  ΓΡΑΦΕΙΑ 

279.10                    

•2ος ΓΡΑΦΕΙΑ     

279.1 0                     

•3ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

279.10                         

• 4ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

204.53

- 1100,8 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 1.200

1
.3

2
0

.9
0

0

 



 

 

57 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΛΜΥΡΙΔΟΣ 6

ΕΞΑΩΡΟΦΟ 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ

•6719/70                     

•6033/71                

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΘ  ́ΥΨΟΣ 

•2459/72                 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

805,10

 •1ος  

ΟΡΟΦΟΣ             

839.43                    

•2ος ΟΡΟΦΟΣ     

886.54                   

- 2531,1 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ - 

ΑΡΧΕΙΟ
700

1
.7

7
1

.7
4

9

58 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΓΟΥΝΑΡΗ 4-6

ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

ΕΤΟΣ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Σ      1967

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

-

4ος ΟΡΟΦΟΣ                         

225.60                            

5ος ΟΡΟΦΟΣ                         

225.60

- 451,20 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

3
5

1
.9

3
6

59 ΠΡΕΒΕΖΑ Θ. ΠΑΡΛΑ 5
ΤΡΙΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

•022/1998           

•1999/98                     

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 13/05/2019

-
1ος ΓΡΑΦΕΙΑ           

134,32
- 134,32 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
0

4
.7

7
0

60 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 22

ΕΞΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩ

Ν , ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 

ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

•54/2000                                 

• 2001  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 09/05/2017

•ΓΡΑΦΕΙΑ 

105.54                

• ΚΛΕΙΣΤΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Σ 56.84

- - 105,54 100%

ΚΕΝΟ 

(ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ )

ΜΙΚΤΗ 780

8
2

.3
2

1

61 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 12-14

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

228/88

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 23/12/2019

-
 •4ος ΓΡΑΦΕΙΑ  

158,30          
- 158,30 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
2

3
.4

7
4

62 ΡΕΘΥΜΝΟ

ΗΓΟΥΜ. 

ΓΑΒΡΙΗΛ103-105 

& ΣΗΦΗ ΒΛΑΣΤΟΥ

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟ 

ΚΤΗΡΙΑΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩ

Ν,  ΓΡΑΦΕΙΩΝ,  

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,  ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

523/1993

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΌ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

-

•1ος 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

219.85

- 219,85 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
7

1
.4

8
3

 

 



 

 

63 ΡΟΔΟΣ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 89

ΔΙΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ  

ΥΠΟΓΕΙΟ

669/79                   

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΤ  ́ΕΚΤΑΣΗ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ.               

•13597/1994              

ΠΡΑΞΗ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜ. ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 20/08/2017 

174,64 - - 174,64 100%

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΣ 

ΓΙΑ  ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΗ 780

1
3

6
.2

1
9

64 ΣΕΡΡΕΣ ΡΩΜΑΝΟΥ 3

ΕΞΑΩΡΟΦΟΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ  ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

•11/1991                                 

• 190/2002                  

ΑΛΛΑΓΗ    

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ                   

13/05/2018

150,00

 •1ος  ΟΡΟΦΟΣ 

127,89                       

•2ος ΟΡΟΦΟΣ    

127,89

- 405,78 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 700

2
8

4
.0

4
6

65 ΣΠΑΡΤΗ
ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΛΟΥ 

119

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

•47/1990                           

•ΜΑΡΤΙΟΣ 

1993 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ Α  ́

ΟΡΟΦΟΥ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 24/08/2020

-
1ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

239.20
- 239,20 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
8

6
.5

7
6

66 ΣΥΡΟΣ 
ΠΕΤΡΙΔΗ & 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

ΤΡΙΩΡΟΦΟΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

•821/2002                                

• 2002   

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΑΠΌ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

-
1ος ΓΡΑΦΕΙΑ                                

151.52
- 151,52 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
1

8
.1

8
6

67 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΘΑΝ.  ΔΙΑΚΟΥ 34

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

•269/2003                         

• 4432/2005 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ 

ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 05/06/2019

175,43
1ος ΟΡΟΦΟΣ   

282.79
62,20 458,22 100%

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ 

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

3
7

6
.8

1
8

 



 

 

 

68 ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 58

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

•1367/78                       

•331/94 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ  27/09/2017

173,01
 1ος  ΟΡΟΦΟΣ          

173,01
- 346,02 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
780

2
6

9
.8

9
9

69 ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗ 

22

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

• 203/90           

•ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

1996 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ  01/04/2017

105,78 - - 105,78 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

8
2

.5
0

8

70 ΧΑΛΚΙΔΑ ΟΡΙΩΝΟΣ 19-21

ΕΞΑΩΡΟΦΗ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

31/23-02-93

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

-
1ος ΓΡΑΦΕΙΑ  

260,20
- 260,20 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

2
0

2
.9

5
6

71 ΧΑΝΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 11

ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΕ 

PILOTI ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

33/95

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 18/03/2019

-

•1ος  ΟΡΟΦΟΣ              

225.00                         

•2ος ΓΡΑΦΕΙΟ   

37.00

- 262,00 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
780

2
0

4
.3

6
0

72 ΧΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΥ 10

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ

Η ΑΠΟΘΗΚΗ

•256/73,                        

•162/00               

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ 

ΓΡΑΦΕΙΑ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ 

ΙΣΧΥ ΕΩΣ 31/12/2019

168,20 - 177,56 168,20 100%

•ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                 

•ΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΚΤΗ 780

1
8

6
.5

9
5

                     Συνολική  ασφαλιστέα  αξία ακινήτων (Ομάδας Α) 40.991.203,52  
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m
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1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Π. ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 12

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

: ΥΠΟΓΕΙΟ, 

ΙΣΟΓΕΙΟ, ΤΡΕΙΣ 

ΟΡΟΦΟΙ ΚΑΙ 

ΔΩΜΑ

1013/1962

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

- -
1ος ΓΡΑΦΕΙΟ          

227.90
9,00 227,90 100%

ΚΕΝΟ 

(ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ )

ΜΙΚΤΗ 780

1
8

0
.5

7
0

2 ΑΘΗΝΑ
ΜΗΘΥΜΝΗΣ 

41

ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 

ΠΑΤΑΡΙ

5856/74                 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΜΕΣΟΟΡΟΦΟΥ 

ΕΝΤΟΣ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

- 680,15
ΜΕΣΟΡΟΦΟΣ   

229.15
- 909,30 100% ΚΕΝΟ- ΜΙΚΤΗ 550

5
0

0
.1

1
5

3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΡΟΛΟΥ 

ΝΤΗΛ 1

ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

1178/68

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

- 24,00

1ος ΟΡΟΦΟΣ  

333,00                             

2ος ΟΡΟΦΟΣ  

333,50

6,25 691,00 100%

ΚΕΝΟ 

(ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ )

ΜΙΚΤΗ 780

5
4

0
.9

3
0

4 ΞΑΝΘΗ
40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

3

ΤΡΙΟΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΞΑ 37/95 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ 3 

ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ 

ΔΙΟΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

- -
•2ος ΓΡΑΦΕΙΑ 

159,59
- 159,59 100%

ΚΕΝΟ 

(ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ )

ΜΙΚΤΗ 780

1
2

4
.4

8
0

5 ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΕΡΑΙΒΟΥ 17

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ

313/91

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

- -

•1ος  ΟΡΟΦΟΣ 

102.00                 

•2ος  ΟΡΟΦΟΣ 

102.00

- 204,00 100%

ΚΕΝΟ 

(ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ )

ΜΙΚΤΗ 780

1
5

9
.1

2
0

 

1.505.215,20
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ΟΜΑΔΑ Β' -ΚΕΝΑ/ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Συνολική  ασφαλιστέα  αξία ακινήτων (Ομάδας Β)  



 

 

 

 

Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

/ 

Ν
Ο

Μ
Α

Ρ
Χ

ΙΑ
Κ

Ο
 

Δ
ΙΑ

Μ
ΕΡ

ΙΣ
Μ

Α

Ο
Δ

Ο
Σ 

- 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

Π
ΕΡ

ΙΓ
Ρ

Α
Φ

Η
 

Κ
ΤΙ

Ρ
ΙΟ

Υ

Α
ρ

.Ο
ΙΚ

.Α
Δ

ΕΙ
Α

Σ

ΤΥ
Π

Ο
Σ 

Κ
Α

ΤΑ
ΣΚ

ΕΥ
Η

Σ

Κ
Α

ΤΑ
ΣΤ

Α
ΣΗ

  

Π
Υ

Ρ
Α

ΣΦ
Α

Λ
ΕΙ

Α
Σ

ΙΣ
Ο

ΓΕ
ΙΟ

  
 (

m
2

)

Ο
Ρ

Ο
Φ

Ο
Ι 

  
  

  

(m
2

)

Υ
Π

Ο
ΓΕ

ΙΑ
 -

 

Α
Π

Ο
Θ

Η
Κ

ΕΣ
  

  
 

(m
2

)

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Ο
 

Α
Ν

Ω
Δ

Ο
Μ

Η
Σ 

 

(Χ
Ω

Ρ
Ο

Ι Κ
Υ

Ρ
ΙΑ

Σ 

Χ
Ρ

Η
ΣΗ

Σ)
  (

m
2

)

1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩ

ΝΗ 44

ΗΜΙΤΡΙΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΙΑ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 

ΙΣΟΓΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ

ΘΗΚΕ 

ΠΡΟΤΟΥ 

1955

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΠΌ 

ΛΙΘΟΔΟΜΗ

- 170,81 454,07 170,81 624,88 100% ΚΕΝΟ ΜΙΚΤΗ 780

5
4

0
.6

9
9

2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

Η

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

111

ΕΦΤΑΩΡΟΦΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 

ΕΣΟΧΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΤΙΣΘΗΚΕ ΤΟ 

1946

Φ. Ο. ΑΠΌ  

ΩΠΛΙΣΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

- 135,00

6 ΟΡΟΦΟΙ  

135.00 Τ.Μ. 

ΈΚΑΣΤΟΣ

135,00 945,00 100%

ΚΕΝΟ ΑΠΌ 

ΤΟ 1978 

ΟΠΟΥ 

ΥΠΑΙΣΘΕΙ 

ΚΑΠΟΙΕΣ 

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΌ 

ΣΕΙΣΜΟ

ΜΙΚΤΗ 780

7
7

9
.2

2
0

ΤΑ
Ν

Π
Υ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 

159
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ

163/5347/194

8

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΠΌ 

ΛΙΘΟΔΟΜΗ

- 131,24 274,96 - 406,20 50% - ΜΙΚΤΗ 780

1
5

8
.4

1
8

Συνολική  ασφαλιστέα  αξία ακινήτων (Ομάδας Γ) 1.478.337,12
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΜΑΔΑ Γ' -ΚΕΝΑ/ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας 
Κατάστημα 
Δ/νση :        Ημερ/νία έκδοσης 
Τ.Κ.:                       ΕΥΡΩ: 
Τηλ. : 
FAX. : 
ΠΡΟΣ: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 32 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………………..ΕΥΡΩ 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των_____________________________________ΕΥΡΩ υπέρ της 
εταιρίας ___________________ Δ/νση ____________________________________________ 
για την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………….. για τ…… 
……………………………………………………………..…………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………….., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
……………………………… διακήρυξή  σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή 
σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………… 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.) 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας 
Κατάστημα 
 
Δ/νση :          Ημερ/νία έκδοσης 
Τ.Κ.:                                  ΕΥΡΩ: 
Τηλ. : 
FAX. : 
 
ΠΡΟΣ: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 32 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………………………ΕΥΡΩ 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως υπέρ της εταιρίας ………………………………. που εδρεύει στ… ………………… 
……………………..………………………………………………………………………, μέχρι του ποσού των 
#...................# ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, για την καλή 
εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί για 
……………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………………………..   διακήρυξή  σας. 
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή 
σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

          

Στην Αθήνα σήμερα την ………. του μηνός ……………………………… τους έτους 2016 

μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ’ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)», που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΑΚΙΡΗ 

του ΣΤΑΥΡΟΥ, δυνάμει της αριθ. Φ 10035/47219/12902/23-10-2015 Απόφασης του 

Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφ’ ετέρου δε 

της εδρεύουσας στ…. ……………………………………., επί της οδού …………………………, 

………………… με την επωνυμία ………………………………………………………….. και το διακριτικό 

τίτλο ……………………………. (ΑΦΜ …………………………………………………., Δ.Ο.Υ. 

………………………………., αριθμός ΓΕΜΗ πρώην αρ. ΜΑ.Ε ………………………………., που 

εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο ……………………………… 

………………………………..…… δυνάμει του ΦΕΚ Εκπροσώπησης  …………………………………….. 

συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

(Ο.Α.Ε.Ε.)”, σύμφωνα με τη με αριθμό ………………………… Διακήρυξη, διενήργησε Πρόχειρο 

Διαγωνισμό, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης των ιδιόκτητων ακινήτων του 

Ο.Α.Ε.Ε. και των εντασσόμενων Τομέων, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με προϋπολογισμό 

#48.000,00# ευρώ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Κατά τη 

διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, ο οποίος έλαβε χώρα την ……………………………., 

αναδείχθηκε μειοδότρια η ανωτέρω …………………………, στην οποία και κατακυρώθηκε το ως 

άνω έργο, σύμφωνα με την με αριθμό …………………………………. απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ 

αυτού, αντί του συνολικού ποσού ασφαλίστρων των …………………………….. ευρώ, η οποία και 

το αποδέχεται, σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικότερους όρους  και συμφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ  1 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης των 

ιδιόκτητων ακινήτων του Ο.Α.Ε.Ε. και των Εντασσομένων Τομέων, σύμφωνα με τα 

Παραρτήματα Α’ και Β’ της υπ’ αρ. ………………………. Διακήρυξης ΟΑΕΕ. Οι προς ανάθεση 

υπηρεσίες θα παρέχονται στα ιδιόκτητα ακίνητα του Ο.Α.Ε.Ε. ανά την Ελλάδα και των 
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Εντασσόμενων Τομέων, βάσει του πίνακα του παραρτήματος Β’ (Ομάδες Α, Β Γ, Δ) της ως άνω 

Διακήρυξης. Όλα τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ  2 

Η ανάδοχος ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την κάλυψη της ασφαλιστικής ευθύνης 

έναντι των ασφαλιζομένων κινδύνων, ως ορίζονται στην σχετική διακήρυξη, με την έκδοση και 

υποβολή στον Ο.Α.Ε.Ε. Πιστοποιητικού Ασφάλισης (cover note) και με έναρξη ασφάλισης των 

περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε.Ε. και των Εντασσομένων Τομέων, την ημερομηνία 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού, ήτοι την ………………………... 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (Πυρός & Γενικής Αστικής Ευθύνης), που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, φέρουν ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής 

κάλυψης των κτιρίων του ΟΑΕΕ  την ημερομηνία της βεβαίωσης ασφάλισης των περιουσιακών 

στοιχείων του Ο.Α.Ε.Ε. και των Εντασσομένων Τομέων (cover note). 

ΑΡΘΡΟ   3 

Το τίμημα συμφωνείται στον συνολικό ποσό ασφαλίστρων των #............................# 

ευρώ, το οποίο προσέφερε η ανάδοχος εταιρεία, με την από ……………………………. προσφορά 

της και έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ ……………………………………. απόφαση του Δ.Σ. του 

Ο.Α.Ε.Ε. 

Το τίμημα της σύμβασης και η εν γένει τιμή θα παραμείνουν σταθερά και αμετάβλητα, 

καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, επηρεαζόμενα μόνον από τον αριθμό των 

καλυπτόμενων περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε.Ε. Ο Οργανισμός δύναται να εξαιρέσει, 

αζημίως, οποτεδήποτε, από την ασφάλιση περιουσιακά στοιχεία ή παραρτήματα περιουσιακών 

στοιχείων, είτε επειδή αυτά αποδεσμεύτηκαν από την κτήση του, είτε επειδή δεν επιθυμεί την 

ασφάλισή τους. Στην περίπτωση αυτή, θα μειωθεί το κόστος ασφάλισης, σύμφωνα με την 

οικονομική προσφορά που έχει δοθεί για το κτίριο ή τα παραρτήματα περιουσιακών στοιχείων, 

που θα αφαιρεθούν και θα υπογραφεί τροποποιητική σύμβαση. Συμφωνείται ρητά ότι σε 

περίπτωση μεταφοράς κάποιων Τομέων του Οργανισμού σε άλλο Φορέα, το τίμημα θα 

αναπροσαρμόζεται αναλογικά. 

ΑΡΘΡΟ   4 

α.- Η διάρκεια της σύμβασης με την Ανάδοχο συμφωνείται για δώδεκα (12) μήνες και 

θα αρχίζει από την ημερομηνία κατακύρωσης του Διαγωνισμού ήτοι από 

………………………………. 

β.- Η Ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στον Ο.Α.Ε.Ε. (Δ/νση 

Προμηθειών/Τμήμα Στέγασης και Συντήρησης), ανά τρίμηνο, πλήρη και αναλυτικά στοιχεία 

των καταβαλλομένων αποζημιώσεων για κάθε ζημία, καθώς και τις εκκρεμείς υποθέσεις ζημιών, 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο Ο.Α.Ε.Ε. να διατηρεί πλήρες αρχείο ζημιών, καθ΄ όλη τη διάρκεια 
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ισχύος της ασφαλιστήριας σύμβασης. 

Ο Ο.Α.Ε.Ε. υποχρεούται να ειδοποιεί την Ανάδοχο για τις προξενούμενες ζημιές, εντός 8 

ημερών. 

ΑΡΘΡΟ   5 

Ο Ο.Α.Ε.Ε. δύναται με μονομερή δήλωσή του να διακόψει αζημίως οποτεδήποτε την 

ισχύ της ασφαλιστικής σύμβασης, με έγγραφη ειδοποίηση της Αναδόχου προ εξήντα (60) 

ημερών.               

ΑΡΘΡΟ 6 

Η ανάδοχος κατέθεσε στον Ο.Α.Ε.Ε. τη με αριθμό …………………………………. εγγυητική 

επιστολή της Τράπεζας ………………………..……………………………………………………………….. ποσού 

#………………………# € ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ  7 

α.- Η εξόφληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενέχει 

θέση τιμολογίου) θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, το αργότερο εντός τετραμήνου από την  παραλαβή 

αυτών από την Δ/νση Προμηθειών, Στέγασης και Αξιοποίησης Περιουσίας/Τμήμα Προμηθειών.  

β.- Ως προς τα Δικαιολογητικά πληρωμής αυτά θα είναι σύμφωνα με τις νόμιμες 

διαδικασίες που ισχύουν για το Δημόσιο (άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007): 

i.- Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.   

ii.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν της ζητηθεί από τις  αρμόδιες Υπηρεσίες που  

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

γ.- Το σχετικό τιμολόγιο θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν 

αποκλειστικά την Ασφαλιστική εταιρεία (φόρος που προβλέπεται από το Ν.2198/94 και το 

Ν.4013/15-9-11 υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ.λ.π.. 

ΑΡΘΡΟ  8 

Η Ανάδοχος με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτη  

από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν εκπληρώνει 

τις συμβατικές υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, αλλά και σύμφωνα 

με τους ειδικούς και γενικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων Πυρός κλπ. και Γενικής 

Αστικής ευθύνης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, σύμφωνα  με τα όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 

Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ο.Α.Ε.Ε., αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

i) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

ii) Παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών σε βάρος της εκπτώτου Αναδόχου είτε από  

τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 
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διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση, προκαλούμενη ζημία 

του Ο.Α.Ε.Ε. ή τυχόν διαφέρον, που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος της εκπτώτου 

Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται 

νέα παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση 

αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την 

κρίση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 

ηθών. 

iii) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της εταιρείας από το σύνολο των προμηθειών  

των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του 

Ο.Α.Ε.Ε. 

iv)  Σε περίπτωση, που η παροχή της υπηρεσίας, που ορίζεται στην παρούσα Διακ/ξη, 

σε βάρος εκπτώτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 

κατακύρωσης, ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτη, κατά περίπτωση, κατά τον 

υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 

προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 

συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.                                             

ΑΡΘΡΟ 9 

α. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

β. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από τη σύμβαση και 

αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της, καθώς και στις σχέσεις γενικά 

που δημιουργούνται από αυτή, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη τα 

Δικαστήρια της Αθήνας. 

γ. Απαγορεύεται στην Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του 

έργου, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε. 

δ. Απαγορεύεται η εκχώρηση υπό οποιαδήποτε μορφή, από τον ανάδοχο του έργου 

των, εκ της συμβάσεως, απορρεουσών υποχρεώσεων, όπως και των δικαιωμάτων του σε 

οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και η ενεχυρίαση αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς έγγραφη 

συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε.  

Επί της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.3586/2007, Ν. 

2286/1995, Ν. 2362/1995, του Π.Δ. 118/2007, το άρθρο 101 επί του Κανονισμού Οικονομικής 

και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε., οι όροι της με αρ. …………………….. Διακήρυξης, η από 
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…………………………. οικονομική προσφορά της συμβαλλόμενης Ασφαλιστικής Εταιρείας, η υπ 

αριθμ. ………………………..………..  απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΕ για την έγκριση της παρούσας 

σύμβασης και η υπ’ αριθμόν ……………………………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το υπ’ 

αριθμόν ……………………………. ασφαλιστήριο συμβόλαιο Πυρός και το υπ’ αριθμόν 

…………………………….. ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης καθώς και οι όροι 

του ανωτέρω διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

Αυτά, αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, 

συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, έλαβε  δε  δύο  (2) ο ΟΑΕΕ και ένα η 

συμβαλλόμενη ασφαλιστική εταιρεία, υπογράφεται  δε  όπως  ακολουθεί. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
         ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ  
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

      Ακριβές Αντίγραφο 

Η Πρ/νη Τμ. Προμηθειών 
  Στέγασης & Συντήρησης 

                                                      
      

      Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ 


