
  

        Page 1 of 4 

  
 
 
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:  

 

2021/S 015-034636 
 

 
 

                                                                                            Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας  
                                                                                                                                                                                                                     (Οδηγία 2014/25/ΕΕ) 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επίσημη Επωνυμία : ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  (ΔΕΠΑ) ΑΕ,, Ταχυδρομική Διεύθυνση 
:Μαρίνου Αντύπα 92, Πόλη : GR-141 21 Ηράκλειο Αττικής., Σημείο Επαφής : Διεύθυνση Προμηθειών, Υπόψη: κας I. Koμποτιάτη, 
Δ/ντριας Προμηθειών, Τηλέφωνο: +30 210 27 01 118 Φαξ: + 30 210 27 51 731 Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική Διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής (URL): http://www.depa.gr.Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@depa.gr. 
I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας Σύμβασης: H Σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών 
Ι.3) Επικοινωνία: 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. 
I6) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : 
Παραγωγή Μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

  ΙΙ.1)  Eύρος της Σύμβασης 
ΙΙ.1.1) Τίτλος: «ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε». 
Αριθμός Αναφοράς GR969/20/ΔΠ 
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 66000000 
Κύριος τόπος Παροχής : Οι εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε.  
Κωδικοί NUTS : GR 310 
ΙΙ.1.3) Είδος Σύμβασης: Yπηρεσίες 
ΙΙ.1.4) Σύντομη Περιγραφή: 
Σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Κάλυψης των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων/Μηχανικών Βλαβών/ Διακοπής Εργασιών, 
Αστικής Ευθύνης και Τρομοκρατικών Ενεργειών της ΔΕΠΑ  

ΙΙ.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία :Aξία χωρίς ΦΠΑ: 600.000,00€ 

ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: H παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

  ΙΙ.2.3) Tόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS : GR30 
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 
Το αντικείμενο των υπηρεσιών είναι η Σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Κάλυψης των Παγίων Περιουσιακών 
Στοιχείων/Μηχανικών Βλαβών/ Διακοπής Εργασιών, Αστικής Ευθύνης και Τρομοκρατικών Ενεργειών της ΔΕΠΑ όπως αυτές 
περιγράφονται αναλυτικά στα Τεύχη του Διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις ανωτέρω Υπηρεσίες 
άμεσα με την ανάθεση. 
ΙΙ.2.5) Κριτήρια Ανάθεσης : Tιμή  
ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη Αξία: 600.000,00€ 

ΙI.2.7)Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.  

Δικαίωμα προαίρεσης, oxi 
Συνολική Διάρκεια: - 
 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν δίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: - 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Η σύμβαση δεν σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα 
χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
1) Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία καθώς και την Κοινοτική Νομοθεσία, όπως ισχύουν σήμερα. 
2) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016.  

http://www.depa.gr/
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3) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ζητήσουν να παραλάβουν  τα ΤΕΥΧΗ του Διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλοντας έως 
και την 29η/01/2021 το σχετικό αίτημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@depa.gr. 
4) Επιμερισμός των υπηρεσιών και ανάθεση σε περισσότερες της μίας (1) εταιρίας αποκλείεται. 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
III.1) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
III.1.1) Αδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για εγγραφή σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:  
Οι Συμμετέχοντες μπορεί να είναι: 
- Ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
-Ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλήν της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου  (Ε.Ο.Χ) και έχουν τη κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του 
κράτους μέλους της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. 
Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος, θα πρέπει να υποβάλει  : 
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου δεόντως υπογεγραμμένη ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους του παρόντος Διαγωνισμού ή άλλο έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος ή ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
/ αρμόδιας Αρχής. 
-Υπεύθυνη δήλωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, δεόντως υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της, ότι έχει μελετήσει 
λεπτομερώς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κάλυψη των κινδύνων και την 
παροχή των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στον παρόντα διαγωνισμό. 
-Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης  (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος από την οποία να προκύπτει ότι 
δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας και ότι αυτή λειτουργεί νόμιμα για τους κλάδους για τους οποίους έχει πάρει 
διοικητική άδεια ή οργανισμού χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων,  κατά τα δύο τελευταία έτη. 
-Το Eυρωπαϊκό Ενιαίο Εντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σύνταξη του Εντύπου ΕΕΕΣ θα γίνει με χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
ESPD στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις :  είτε  στην https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  είτε στην   sthn 
https://espdint.eprocurement.gov.gr (Promitheus ESPDint), 
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ, «espd-response.xml», Σε περίπτωση που ο προσφέρων 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων επισυνάπτεται χωριστό ΕΕΕΣ για κάθε ένα παρέχοντα στήριξη οικονομικό 
φορέα. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη Σύμπραξης ασφαλιστικών εταιρειών. 
Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Σύμπραξης, κάθε εταιρεία μέλος, δεσμεύεται να προσκομίσει επί ποινή 
αποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της ζητηθεί από τη ΔΕΠΑ όλα ή μέρος των δικαιολογητικών  που 
αναφέρονται στο ΕΕΕΣ εντός ευλόγου προθεσμίας. 
Μόνο ο νικητής της διαδικασίας σύναψης συμβάσεως θα κληθεί να υποβάλει τα κατωτέρω αποδεικτικά στοιχεία.: 
- Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει εκτός από το ότι ο υποψήφιος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα 
και το ποια πρόσωπα είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό και οι οποίοι θα υπογράφουν όλα τα σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη.. 
Για διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται να 
προσκομιστούν για τις ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο: 

 Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτει η σύσταση και λειτουργία της εταιρείας ή το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης και οι τυχόν μεταβολές του καταστατικού της 

.  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί συγκρότησης σε σώμα του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ή το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε το οικείο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 

.  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί καθορισμού των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας ή το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε το σχετικό Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.  
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης, θα πρέπει να προσκομισθεί η ανακοίνωση της αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής για την υποβολή προς καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και τα στοιχεία 
αυτά. Σε περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπών ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρμόδιες Αρχές του κράτους όπου ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει την έδρα ή την κεντρική του διοίκηση, από τα οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. -Έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος: 
α. Δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 
β. Δεν εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
γ. Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα και συμπεριφορά με βάση απόφαση η 
οποία έχει ισχύ δεδικασμένου και με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 
   α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β) δωροδοκία γ) απάτη δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές ενέργειες ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) 
παιδική εργασία  κατά την έννοια των άρθρων που περιγράφονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 και στο Μέρος ΙΙΙ (Λόγοι 
Αποκλεισμού) του ΕΕΕΣ.  
δ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 
ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

mailto:procurement@depa.gr
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Ειδικά για τις συμπράξεις εταιριών θα πρέπει για κάθε μέλος της Σύμπραξης να κατατεθούν όλα τα ως  άνω Δικαιολογητικά, 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) καθώς και συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Σύμπραξης  
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια : 
- Αντίγραφα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των ετών 2018 & 2019.  
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα :  
-Βιογραφικά των επικεφαλής των κλάδων πυρός και γενικής αστικής ευθύνης από όπου να προκύπτει ότι καλύπτουν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 κατωτέρω  
-Βιογραφικά των προτεινομένων στελεχών που θα διαχειριστούν τον λογαριασμό από όπου να προκύπτει ότι καλύπτουν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 κατωτέρω . 
-Πίνακες ασφαλίστρων  από 2018 & 2019 πρωτασφαλίσεις του κλάδου πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (κλάδος 8 του 
κλαδικού λογιστικού σχεδίου) για τα έτη 2018 & 2019. από όπου να προκύπτει ότι καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου  
3  κατωτέρω  
-Πίνακες  ασφαλίστρων  από πρωτασφαλίσεις του κλάδου γενικής αστικής ευθύνης (κλάδος 13 του κλαδικού λογιστικού σχεδίου) 
για τα έτη 2018 & 2019.  από όπου να προκύπτει ότι καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4  κατωτέρω . 
Ελάχιστο επίπεδο κριτηρίων: 
1) Ο επικεφαλής του κλάδου πυρός και ο επικεφαλής του κλάδου αστικής ευθύνης πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον   γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας και 10ετη εμπειρία στην διαχείριση μεγάλων πελατών. 
2) Τα προτεινόμενα στελέχη που θα διαχειριστούν τον συγκεκριμένο λογαριασμό να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας και 5ετη εμπειρία στην διαχείριση μεγάλων πελατών. 
3)Συνολικά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις του κλάδου πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (κλάδος 8 του κλαδικού λογιστικού 
σχεδίου) για τα έτη 2018 & 2019. αθροιστικά άνω των €10.000.000. 
4)Συνολικά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις του κλάδου γενικής αστικής ευθύνης (κλάδος 13 του κλαδικού λογιστικού σχεδίου) 
για τα έτη 2018 & 2019. αθροιστικά άνω των €2.500.000. 
ΙΙΙ.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής 
1) Ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 
2) Υποβολή Εγγυητικής Συμμετοχής 
3) Ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης, της κάλυψης των κινδύνων και την παροχή των υπηρεσιών όπως 
περιγράφονται στον διαγωνισμό. 
4))Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης  (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος από την οποία να προκύπτει ότι 
δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας και ότι αυτή λειτουργεί νόμιμα για τους κλάδους για τους οποίους έχει πάρει 
διοικητική άδεια ή οργανισμού χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων,  κατά τα δύο τελευταία έτη. 
ΙΙΙ.1.5) Πληροφορίες για ανατεθειμένες κατ’ αποκλειστικότητα Συμβάσεις: όχι 
III.1.6) Απαιτούμενες  εγγυήσεις: 
- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού δέκα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€10.000,00). 
- Για την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους ίσου προς το πέντε τοις εκατό (5%) 

του Συμβατικού Τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Διακήρυξης,. 
  Οι εγγυητικές επιστολές θα έχουν εκδοθεί από μια ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή από 

Πιστωτικό Ιδρυμα που έχει άδεια διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών . 
III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν :  
-Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.   
- Ο τρόπος καταβολής των ασφαλίστρων ορίζεται σε δύο ισόποσες δόσεις για κάθε περίοδο ασφάλισης. Η καταβολή της πρώτης 

δόσης των ασφαλίστρων θα γίνει μετά την έκδοση του συμβολαίου και ένα μήνα μετά την προσκόμιση στη ΔΕΠΑ απόδειξης 
χρέωσης ασφαλίστρων που θα είναι πιστοποιημένη για την ικανοποιητική τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου 
από τους αρμοδίους της ΔΕΠΑ. 

Σε κάθε πληρωμή του Αναδόχου επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
III.1.8)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:  
Συμπράξεις ασφαλιστικών εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Εταιρεία που συμμετέχει ως μέλος Σύμπραξης δεν  
δύναται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό και μεμονωμένα. 
Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Σύμπραξης όπου: 
- θα συστήνεται η Σύμπραξη 
- θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου (το ποσοστό της ασφαλιστικής κάλυψης) που αναλαμβάνει 
κάθε Μέλος στο σύνολο της προσφοράς. 
 -  θα δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Σύμπραξης (Ηγέτης). 
- θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος της Σύμπραξης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την 
εκπροσώπηση της σύμπραξης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Σύμπραξης από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους 
της Σύμπραξης στον Διαγωνισμό.  
III.2)  Οροι που αφορούν τη Σύμβαση  
ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι 
ΙΙΙ.2.2) Οροι εκτέλεσης της Σύμβασης: όχι 
ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της Σύμβασης: όχι 
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
IV.1) Περιγραφή  
IV.1.1) Είδος της Διαδικασίας: Ανοικτή Διαδικασία 
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IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA): 
Η Σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών : όχι 
ΙV.2) Διοικητικές Πληροφορίες:  
IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία : όχι 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής προσφορών :  18/02/2021  και τοπική ώρα: 12:00 
ΙV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές: Ελληνικά, Αγγλικά 
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 3 μήνες (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής 

των προσφορών) 
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση  των προσφορών : 

Ημερομηνία : 18/02/2021   Ώρα: 12:30 

Τόπος : Στη διεύθυνση της παραγράφου Ι.1 – ΤΜΗΜΑ Ι 
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών : 
Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, συμφώνως προς τα Τεύχη της Διακήρυξης 
ΤΜΗΜΑ VI:  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;  Όχι 
VI.3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  (ΔΕΠΑ) ΑΕ, Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μαρίνου 
Αντύπα 92, Πόλη : GR-141 21 Ηράκλειο Αττικής, Τηλέφωνο: +30 210 27 01 118  Φαξ: + 30 210 27 51 731 Διεύθυνση Διαδικτύου 
: Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): http://www.depa.gr. 
VI.4.3) Υποβολή Προσφυγών : Επακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες ) για την υποβολή 
προσφυγών : Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Ν. 4412/2016 και την Οδηγία 
2014/25/ΕΕ), που εφαρμόζονται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και Προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους 
σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε δικαστική διένεξη ή διαφορά, ενδικοφανής ή ένδικη, διέπεται από τα ανωτέρω  
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών : ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  (ΔΕΠΑ) ΑΕ,  
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μαρίνου Αντύπα 92, Πόλη : GR-141 21 Ηράκλειο Αττικής,  Τηλέφωνο: +30 210 27 01 118/117/119 
Φαξ: + 30 210 27 51 731, Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): http://www.depa.gr. 

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:  19/01/2021 

http://www.depa.gr/
http://www.depa.gr/

