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ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ  

ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ  

ΙΩΑΝΝΘ ΡΟΚΟΡΙΔΘ ▪ 71601 ▪ ΝΕΑ  

ΑΛΙΚΑΝΑΣΣΟΣ  
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ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ  
 

Θ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΡΑΝΑΛΑ.Ε. 

ανακοινϊνει ότι ενδιαφζρεται να προχωριςει ςε «ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΕΥΘΥΝΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ»και 

καλείτουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τισ ςχετικζσ προςφορζσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:  

 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1) Τισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010.  

2) Τισ διατάξεισ του άρκρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.  

3) Τθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 

του Ν. 3536/2007.  

4) Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του 

άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 

377 του Ν. 4412/2016.  

5) Τθν αναγκαιότθτα τθσ Υπθρεςίασ:«ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΕΥΘΥΝΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ» τθσ εταιρείασ 

ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.. 

6) Τθν80/2018, απόφαςθ του  Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
δαπάνθ.  

7) Τεχνικι Ρεριγραφι/ Συγγραφι υποχρεϊςεων που επιςυνάπτονται.  

 

 

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι και τθν Δευτζρα 02/07/2018 και ϊρα 12:00μμ., ςτο Ρρωτόκολλο τθσ 

ΔΕΡΑΝΑΛΑ.Ε., Διεφκυνςθ Ιωάννθ Ρροκοπίδθ Νζα Αλικαρναςςόσ (Ζναντι γθπζδου Θροδότου).  

 

Ρλθροφορίεσ δίνονται από το γραφείο τθσ εταιρείασ Τθλ.: 2810.229.479 – 2810.390.177, όλεσ τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

 

Πλα τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ Θα αναρτθκοφν ςτθν Θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε 

www.depanal.grκαι ςτθν Θλεκτρονικι διεφκυνςθ  του Διμου Θρακλείου www.heraklion.gr/press/auction  

- (διακθρφξεισ δθμοπραςίεσ).    

 

Για τθν αξιολόγθςθ των  προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:Θ απόλυτθ τιρθςθ των  τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν.  Θ κατάκεςθ  των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων.Θ 

οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων .  

 

http://www.depanal/
http://www.depanal/
http://www.depanal/
http://www.depanal/
http://www.depanal/


 

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται. Ρροςφορά που παρουςιάηει 

ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτεται. Ρροςφορά  που κζτει 

όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν κρίνεται ωσ απαράδεκτθ.   

 

Θ κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ   κα γίνει  με απόφαςθ του  Ρροζδρου τθσ  ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., ςε αυτόν που κα 

προςκομίςει τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον πλθροφνται ταποιοτικά 

χαρακτθριςτικά που προδιαγράφονται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι τθσ παροφςθσ.    

 

 

 

Ο πρόεδροσ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

Ξυλοφρθσ Ιωάννθσ  
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Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010.  

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.  

3. Τθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 

του Ν. 3536/2007.  

4. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του 

άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 

377 του Ν. 4412/2016.  

5. Τθν αναγκαιότθτα τθσ Υπθρεςίασ:«ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΕΥΘΥΝΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ» τθσ εταιρείασ 

ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.. 

6. Τθν80/2018, απόφαςθ του  Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκε θ 

δαπάνθ.  

7. Τεχνικι Ρεριγραφι/ Συγγραφι υποχρεϊςεων που επιςυνάπτονται.  

 

ΑΘΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΤΘΣ 

Τθν προκιρυξθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςααπό 

οικονομικι άποψθ προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ υπθρεςίασ «ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΕΥΘΥΝΘΣ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ», τθσ εταιρείασ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

Αντικείμενο Ζργου  

Αντικείμενο τθσ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ, είναι θ αςφάλιςθ των Μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και 

Διευκυντϊν του Λιπτθ τθσ ΑςφάλιςθσΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. (Μονομετοχικι Δθμοτικι Ανϊνυμθ 

ΕταιρείαΘρακλείου).  

 



Συγκεκριμζνα θ Μονομετοχικι Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Θρακλείου με διακριτικό τίτλο «ΔΕΡΑΝΑΛ 

Α.Ε.» ανακοινϊνει ότι επικυμεί τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ με ανάδοχο για τθν υπθρεςία 

Αςφάλιςθστου Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Διευκυντϊν ςε εφαρμογι τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου με αρικμό 80/2018. 

 

Διάρκεια 

Ρερίοδοσ Αςφάλιςθσ 12 μινεσ. 

 

Ρροχπολογιςμόσ – Ροςό τθσ Σφμβαςθσ 

Θ ςυνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ αςφάλιςθσ, ανζρχεται ςε δζκα χιλιάδεσ ευρϊ(10.000,00€) 

ςυμπεριλαμβανομζνων των φόρων αςφαλίςτρων και όλων των νόμιμων επιβαρφνςεων, με δυνατότθτα 

ανανζωςθσ για άλλοζνα (1) ζτοσ όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο άρκρο 9 τθσ πρόςκλθςθσ αναφορικά 

με τθν ζναρξθ και διάρκειασ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 2 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει κάκε Αςφαλιςτικι εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα δια των 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τθσ οι οποίοι κα υποβάλλουν και τα νόμιμα πιςτοποιθτικά 

εκπροςϊπθςισ τουσ.  

 

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι και τθν Δευτζρα02/07/2018 και ϊρα 12:00μμ., ςτο Ρρωτόκολλο τθσ 

ΔΕΡΑΝΑΛΑ.Ε., Διεφκυνςθ Ιωάννθ Ρροκοπίδθ Νζα Αλικαρναςςόσ (Ζναντι γθπζδου Θροδότου). 

 

ΑΘΟ 4 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Πλα τα δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, και ςε περίπτωςθ που ζχουν ςυνταχκεί 

ςε άλλθ γλϊςςα κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι επικυρωμζνθ από το αρμόδιο 

τμιμα του Υπ. Εξωτερικϊν ι από Δικθγόρο ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από τον Κϊδικα Δικθγόρων. 

 

Θ προςφορά των ενδιαφερομζνων κα πρζπει να ςυνοδεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ, από τα εξισ 

δικαιολογθτικά:  

 

1.Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο (επί αποδείξει) τθσ 

επιχείρθςθσ με τθν οποία να δθλϊνεται και ότι κα προςκομίςουν ςε περίπτωςθ που είναι ανάδοχοι: 

 

α. Είναι ενιμεροι φορολογικά και αςφαλιςτικά. 

β. Είναι εγγεγραμμζνοι ςε Επαγγελματικό Επιμελθτιριο ςε ςχετικό με το αντικείμενο τθσ 

υπθρεςίασ κωδικό επαγγζλματοσ. 



γ. Δεν ζχουν ςυμμετάςχει ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, ςε δωροδοκία, ςε απάτθ, ςε 

τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ αποφάςεισ – πλαίςια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 2803/2000 (Α' 

48), (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), 

2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε 

ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 αντίςτοιχα. 

δ. Δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ. 

ε. Ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και 

του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ και ςυμφωνοφν και αποδζχονται αυτοφσ 

πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

η.  Ζγγραφθ διλωςθ ςυμμετοχισ με πλιρθ ςτοιχεία του ενδιαφερόμενου Ρροκειμζνου για 

νομικά πρόςωπα απαιτείται υπογραφι αυτισ από το νόμιμο εκπρόςωπο και ςφραγίδα τθσ 

εταιρείασ, με βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

θ.  Ριςτοποιθτικό του αρμόδιου Ρρωτοδικείου με το οποίο να πιςτοποιείται ότι ο 

ενδιαφερόμενοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ και δεν εκκρεμεί εισ βάροσ του αίτθςθ κθρφξεωσ ςε 

πτϊχευςθ ι παφςεωσ πλθρωμϊν ότι δεν τελεί υπό εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ υπό 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ και 

δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ οφτε ζχει κατακζςει 

αίτθςθ για τα ανωτζρω. 

κ.        Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου τελευταίου εξαμινου που να πιςτοποιείται θ 

εγγραφι τουσ ςε αυτό. 

 ι.      Ριςτοποιθτικό περί νόμιμθσ λειτουργίασ ςτο οποίο να αναφζρεται ότι ζχουν άδεια λειτουργίασ 

ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν.Δ. 400/70 και από το οποίο να προκφπτει ότι οι 

ςυμμετζχουςεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ λειτουργοφν νομίμωσ για τουσ ςυγκεκριμζνουσ 

κλάδουσ αςφάλιςθσ που αναφζρονται ςτθνπρόςκλθςθ.  

   κ.     Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό περί μθ ανακλιςεωσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ κατά τθν 

τελευταία δεκαετία αρμόδια κεωρθμζνο. Διευκρινίηεται ότι αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ οποίασ 

θ άδεια λειτουργίασ ανακλικθκε ζςτω και προςωρινά κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 

δεκαετίασ για οποιονδιποτε λόγο δε κα γίνεται δεκτι ςτο διαγωνιςμό. 

   λ.   Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου και ςτθν περίπτωςθ εταιρείασ του νομίμου εκπροςϊπου 

εκδόςεωσ τουλάχιςτον τελευταίου τριμινου, από το οποίο κα προκφπτει ότι δεν ζχουν 

καταδικαςτεί για αδίκθμα ςυναφζσ με το επάγγελμά τουσ. 



μ.    Ρροκειμζνου περί εταιρειϊν επίςθμο αντίγραφο καταςτατικοφ με όλεσ τισ τυχόν τροποποιιςεισ 

από το οποίο να προκφπτει ότι θ διάρκεια τθσ εταιρείασ υπερβαίνει το ζτοσ 2018, 

ςυνοδευόμενο από τα αντίςτοιχα ΦΕΚ Επίςθσ πρακτικά ΔΣ για τθ ςυγκρότθςθ του και τθ 

χρονικι διάρκεια λειτουργίασ του μαηί με το ΦΕΚ που ζχει αυτό δθμοςιευτεί. 

ν.      Απόφαςθ Δ.Σ. Ρερί οριςμοφ νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ ςε διαγωνιςμό.  

ξ.     Για τθν απόδειξθ των χρθματοοικονομικϊν τουσ δυνατοτιτων οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να 

προςκομίςουν: 

 Ιςολογιςμοφσ τελευταίων τριϊν (3) ετϊν, από τουσ οποίουσ κα αποδεικνφεται θ κερδοφορία 

τθσ εταιρίασ. 

 Βεβαίωςθ παραγωγισ αςφαλίςτρων κατά τθν 31-12-2017, ςτον κλάδο «Αςφάλιςθσ Ευκφνθσ 

Στελεχϊν Διοίκθςθσ»  άνω των 30.000,00 ευρϊ. 

 

ΑΘΟ 5 – ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΣΘ 

Στο διαγωνιςμό, οι διαγωνιηόμενοι παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ.  

Οι ΑΕ εκπροςωποφνται από μζλοσ του ΔΣ  ι άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο εφοδιαςμζνο με 

πρακτικό  ΔΣ ςφμφωνα με το οποίο ορίηεται θ νομότυπθ ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ ΑΕ  ςε διαγωνιςμοφσ με 

επίςθμο απόςπαςμα πρακτικϊν του ΔΣ ι ΦΕΚ ι ΓΕΜΘ, θ δε εξουςιοδότθςθ κα αναφζρει και το πλιρεσ 

ονοματεπϊνυμο και ςτοιχεία του εκπροςϊπου. 

Οι ΕΡΕ, ΟΕ, και ΕΕ  εκπροςωποφνται από το διαχειριςτι τουσ ι από άλλο πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο με 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο. 

Οι Κοινοπραξίεσ εκπροςωποφνται από κοινό εκπρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ 

Κοινοπραξίασ. 

Δεν επιτρζπεται θ ταυτόχρονθ εκπροςϊπθςθ ςτον διαγωνιςμό περιςςοτζρων από μίασ εταιρείασ ι 

κοινοπραξίασ από κοινό εκπρόςωπο, οφτε θ ταυτόχρονθ προςωπικι ςυμμετοχι και εκπροςϊπθςθ 

εταιρείασ ι κοινοπραξίασ ι ςυμμετοχι ςτο ΔΣ ΑΕ ι να είναι διαχειριςτισ  ι ομόρρυκμοσ εταίροσ 

ςυμμετζχουςασ εταιρείασ . 

 

ΑΘΟ 6 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ/ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

Θ προςφορά κα είναι ςυνολικι κα αφορά δθλαδι τουσ κινδφνουσ που αναφζρονται ςτισ ςυνθμμζνεσ 

καταςτάςεισ. 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα φζρει τισ κάτωκι ενδείξεισ που κα αναγράφονται ευκρινϊσ  

 Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ  

 Θ επωνυμία τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ ΑΕ  

 Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ διακιρυξθσ και ο τίτλοσ τθσ υπθρεςίασ 

 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

 Τα ςτοιχεία του διαγωνιηόμενου  



Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και 

ειδικότερα ωσ εξισ: 

 Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ που κα περιλαμβάνει  

 Πλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά. 

 Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε άλλο φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ.  

 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Θ ΔΕΡΑΝΑΛ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςτθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και ςτθν περίπτωςθ 

μίασ και μόνθσ προςφοράσ ι ςτθν περίπτωςθ παραμονισ μόνο μίασ ζγκυρθσ προςφοράσ κατά τθν 

διαδικαςία διενζργειασ και ολοκλιρωςθσ του διαγωνιςμοφ. 

 

Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ διαγωνιηομζνων που δεν κα αφοροφν το ςφνολο των αςφαλίςτρων όπωσ 

προβλζπει θ παροφςα πρόςκλθςθ. 

 

Άρκρο 7ο 

Ανακοίνωςθ αποτελζςματοσ.  

Μετά τθν κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα  παραλάβει μζςω εγγράφου mail ι φαξ το ζγγραφο 

τθσ ανακοινϊςεωσ του αποτελζςματοσ.  

 

Άρκρο 8ο 

Δικαιολογθτικά ανάκεςθσ  

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και για τθν απόδειξθ τθσ 

επαγγελματικισ ικανότθτασ, ο ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να ανατεκεί θ υπθρεςία, εντόσ 10 θμερϊν 

από ςχετικι πρόςκλθςθ θ οποία κα του αποςταλεί, κα πρζπει να προςκομίςει:  

Α)  Αςφαλιςτικι και Φορολογικι Ενθμερότθτα.  

Β)  Ριςτοποιθτικό του οικείου Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι 

τουσ και το ειδικό επάγγελμά τουσ, το οποίο αν δεν ςυνάδει με το είδοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα 

οδθγεί ςε αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ, και το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Γ) Τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 

Άρκρο 9ο 

Χρόνοσ εκτζλεςθσ εργαςίασ – Διάρκεια   



Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί ορίηεται το ζνα (1) ζτοσ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ για άλλο 

ζνα (1) ζτοσ μόνο και κατόπιν ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ ΑΕ και αςφαλιςτι που κα επιτυγχάνεται 

τριάντα (30) θμζρεσ προ τθσ λιξθσ των αςφαλιςτθρίων. Σε περίπτωςθ όπου 1 μινα προ του πζρατοσ τθσ 

ετιςιασ αςφάλιςθσ, δεν επιτευχκεί ςυμφωνία μεταξφ ΔΕΡΑΝΑΛ ΑΕ και αςφαλιςτι, ο αςφαλιςτισ 

ςυμφωνεί εκ των προτζρων ότι παράςχει εξάμθνθ παράταςθ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με βάςθ τουσ 

ίδιουσ όρουσ και κόςτοσ αςφάλιςθσ προκειμζνου θ ΔΕΡΑΝΑΛ ΑΕ να ζχει επαρκζσ χρονικό διάςτθμα για 

τθν προκιρυξθ και διενζργεια τθσ απαραίτθτθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ που θ ΔΕΡΑΝΑΛ ΑΕ δεν επικυμεί τθν παράταςθ τθσ αςφάλιςθσ πλζον του ςυμβατικοφ 

χρόνου, υποχρεοφται να δθλϊςει τοφτο εγγράφωσ προσ τθν αςφαλιςτικι εταιρία, τριάντα (30) θμζρεσ 

πριν τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, οπότε λιγει θ ςφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία δεν επικυμεί τθν παράταςθ τθσ αςφάλιςθσ πλζον του 

ςυμβατικοφ χρόνου, υποχρεοφται να δθλϊςει τοφτο εγγράφωσ προσ τθν ΔΕΡΑΝΑΛ ΑΕ, ζξι (6) μινεσ πριν 

τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, οπότε λιγει θ ςφμβαςθ. 

 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ και ανάρτθςισ τθσ ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ.  

 



ΑΘΟ 10 – ΗΘΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  
 
Οι ηθτοφμενεσ καλφψεισ είναι : 
 

Πριο Ευκφνθσ Ανϊτατο ποςό για το ςφνολο των Ηθμιϊν 
για όλουσ τουσ Αςφαλιςμζνουσ για όλεσ τισ 
αςφαλιςτικζσ καλφψεισ και επεκτάςεισ 
κάλυψθσ, ςωρευτικά, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων 
υπεράςπιςθσ.   

€1.000.000 
 

Αναδρομικι Ιςχφσ Να δοκεί αναδρομικι ιςχφσ ςτθν 
αςφαλιςτικι κάλυψθ. 

Ζωσ 5 ζτθ 

Επιμζρουσ Πρια 
Ευκφνθσ: 

Αςφαλιςτικι κάλυψθ για Ζξοδα 
Υπεράςπιςθσ ςχετικά με Σωματικζσ Βλάβεσ 
και Υλικζσ Ηθμιζσ):  
 
Ρρόςκετθ ςυμπλθρωματικι κάλυψθ 
(Επείγοντα Ζξοδα Υπεράςπιςθσ) 
 
Τα επιμζρουσ όρια ευκφνθσ 
περιλαμβάνονται ςτο Πριο Ευκφνθσ και ςε 
καμία περίπτωςθ δεν το αυξάνουν.  

€50.000 
 
 
 

10% του Ορίου Ευκφνθσ 

ΡροςταςίαΜθ 
Εκτελεςτικϊν 
μελϊν του Δ.Σ 

Υπερβάλλον Πριο Ευκφνθσ για κάκε ζνα 
από τα Μθ Εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Στου 
Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ και ακροιςτικά: 
 

€500.000 

Απαλλαγι  Οι Απαλλαγζσ δεν εφαρμόηονται ςε Ηθμία 
Αςφαλιςμζνου Ρροςϊπου θ οποία δεν ζχει 
αποηθμιωκεί από τθν Εταιρεία 
 
Ηθμία από κάκε άλλθ Απαίτθςθ  

€0,00 
 
 
 

€5.000,00 



Αςφαλιςτικζσ 
Καλφψεισ 

Ο Αςφαλιςτισ παρζχει ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ του Αςφαλιςτθρίου τισ ακόλουκεσ 
καλφψεισ  
 

   ΕΥΘΥΝΘ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 

 ΕΞΟΔΑ ΕΕΥΝΑΣ 

 ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΘ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ  

 ΕΚΔΟΣΘ ΣΕ ΑΛΛΘ ΧΩΑ 

 ΕΥΘΥΝΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΩΝ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ  

 ΕΞΟΔΑ ΥΡΕΑΣΡΙΣΘΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ 
ΗΘΜΙΕΣ  

 ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΙΑΣ 

 ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΦΘΜΘΣ 

 ΝΕΕΣ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ  

 ΡΟΣΘΕΤΘ ΡΕΙΟΔΟΣ 
ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ 

 ΙΣΟΒΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 ΚΛΘΟΝΟΜΟΙ 

 ΕΥΘΥΝΘΣ ΑΡΟ ΚΟΙΝΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 

 ΕΡΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΡΕΑΣΡΙΣΘΣ 
 

 

Ρρόςκετεσ 
Καλφψεισ 

Επζκταςθ Κάλυψθσ Εργατικισ Απαίτθςθσ 
κατά τθσ εταιρείασ 
 
Επζκταςθ Γνωςτοποίθςθσ Απαιτιςεων και 
Ρεριςτατικϊν 

10% του Ορίου Ευκφνθσ 
 
 

Εντόσ 30 θμερϊν 

Γεωγραφικά Πρια 
Κάλυψθσ 
 
 
 
 

Ραγκοςμίωσ εξαιρουμζνθσ τθσ Βορείου 
Αμερικισ  

 

Ειδικοί όροι: 1.Εξαιρεςθ Απαιτιςεων Βορείου Αμερικισ  
2. Εξαίρεςθ Επαγγελματικισ Ευκφνθσ  
3.Εξαιρεςθ φπανςθσ  

 

 

 

 

 

 



ΑΘΟ 11 – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Για κάκε μελλοντικι μεταβολι του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ κακεςτϊτοσ που διζπει τθν παροφςα ςφμβαςθ,  

θ ΔΕΡΑΝΑΛ δεν ζχει καμία ευκφνθ καταβολισ αποηθμίωςθσ ι τθν επιςτροφι των καταβλθκζντων. 

 

ΑΘΟ 12 – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ 

Μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, κα υπογραφεί εντόσ δζκα θμερϊν θ ςχετικι ςφμβαςθ με τον 

ανάδοχο  και κα προςκομιςτοφν: 

1. Εξουςιοδότθςθ προσ τον υπογράφοντα τθν ςφμβαςθ με τα πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτασ 

 

ΑΘΟ 13 – ΡΑΑΒΑΣΕΙΣ - ΕΚΡΤΩΣΘ 

Πλεσ οι παραβάςεισ των όρων τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ μετά από  απόφαςθ του ΔΣ επιφζρουν: 

 Τθν λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 14ο 

Τρόποσ – Τόποσ Ραράδοςθσ  

Θ παροχι τθσ υπθρεςίασ αφορά το ςφνολο τθσ και κα παραδοκεί ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., 

(ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΘΣ ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ). 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪  
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr  

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Ρ  O Ϋ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 
Υπθρεςία,«ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΕΥΘΥΝΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ», τθσ εταιρείασ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., ςτθν Ν. 
Αλικαρναςςό- Διμου Θρακλείου. 

ΥΡΘΕΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΕΥΘΥΝΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ» 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00€ 

 

 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ  

ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

 

Ξυλοφρθσ Ιωάννθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α Ρεριγραφι υλικϊν ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  
€ 

1 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Τεμάχιο 1 10.000,00€ 10.000,00€ 



 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪  
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177  
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr 

 
 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 
Υπθρεςία, «ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΕΥΘΥΝΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ», τθσ εταιρείασ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., ςτθν Ν. 
Αλικαρναςςό- Διμου Θρακλείου. 
 

ΥΡΘΕΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΕΥΘΥΝΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ» 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
 

 
 
 
 

Ο Ρροςφζρων 
 

α/α Ρεριγραφι υλικϊν ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  
€ 

1 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Τεμάχιο 1   


