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ΘΕΜΑ : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός  µε γραπτές σφραγισµένες 
προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την Ασφάλιση 
Περιουσιακών Στοιχείων  του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού διάρκειας ενός (1) 
έτους µε δικαίωµα της Υπηρεσίας για παράταση της σύµβασης  που θα 
υπογραφεί  κατά ένα (1) επιπλέον έτος. 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  1/2014 
 
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν : 
1.1. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», και τις επ΄αυτού 
τροποποιήσεις, όπως Ν.3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/ 2010) «Δηµοσιονοµική 
Διαχείριση και Ευθύνη» 
1.2. Συµπληρωµατικά  τις διατάξεις του Π.Δ.  118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) 
«Κανονισµός Προµηθειών του Δηµοσίου» και του Π.Δ 60/07 (ΦΕΚ 
64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας  στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί του συντονισµού των διαδικασιών  σύναψης των 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»   όπως  τροποποιήθηκε  µε 
την οδηγία  2005/51/ΕΚ τη Επιτροπής και την οδηγία  2005/75/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου και του   Συµβουλίου  της  16ης  Νοεµβρίου  2005.   
1.3. Ν.1400/73 «Περί µη χρησιµοποίησης ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους 
τους µονίµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ.»                                                                                    
1.5. Aπόφαση  ΔΣ/ΜΤΝ υπ’ αριθµ. 6 /30 -01-2014 

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
Πρόχειρο διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές , µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του 
Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (ΜΤΝ) όπως αναφέρεται στους Γενικούς ,Ειδικούς 
όρους καθώς και στην Τεχνική Προδιαγραφή  ως  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  «Α», «Β», και 
«Γ» αντίστοιχα της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
Η προϋπολογισθείσα  ετήσια δαπάνη του έργου είναι πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(55.000 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ . 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί γίνει την 21 Φεβρουαρίου 2014 ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 11:00 ενώπιον  επιτροπής διαγωνισµού του ΜΤΝ. 



Οι επιθυµούντες να συµµετάσχουν στον εν λόγω  διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν  
τις προσφορές τους, το αργότερο µέχρι την 20 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και  
ώρα 13:00 στις εγκαταστάσεις του ΜΤΝ Γλάδστωνος 1Α στο Τµήµα Αξιοποίησης 
Ακίνητης Περιουσίας.   
Προσφορές που κατατίθενται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.  
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε νόµιµο εξουσιοδοτηµένο  
εκπρόσωπό τους  
Η παρούσα καθώς και όλα τα παραρτήµατα αυτής διατίθενται  στην ιστοσελίδα του 
ΜΤΝ www.mtn.gr, του Πολεµικού Ναυτικού www.hellenicnavy.gr  και στο 
πρόγραµµα διαύγεια. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α …………………………ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ………………………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ………………………….ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
  
 
 
 
 
                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                                                                Αρχιπλοίαρχος (Ο) Σ. Χριστόπουλος ΠΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»   Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Ανήκει στην Διακήρυξη  ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ   
 Φ.951.1/94 /Σ.75/3-02-2014 / ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΜΤΝ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΜΤΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΑ  
ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ. 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Πρόχειρος διαγωνισµός σε ευρώ, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :55.000 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :110.000 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 118/07. 
Τόπος/Ηµεροµηνία διενέργειας Διαγωνισµού :Στα γραφεία του Μετοχικού Ταµείου 
Ναυτικού οδός Γλάδστωνος 1-1α Αθήνα την 21 -02-2012 ,ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00. 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών:20-02-2012, ηµέρα Πέµπτη και  ώρα 
13:00. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Από14/03/14 έως και 13/03/15 ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΤΝ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΑ ΕΝΑ (1) 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΜΕΣ .                                                                               
Φόρος εισοδήµατος Ν.2198/94 άρθρο.24: Παρακράτηση φόρου 8% 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
Διακήρυξη και σύµφωνα µε την αναλυτική περιγραφή του έργου και τα παρακάτω 
άρθρα, ως  ακολούθως:  
 
 
 
 
      Για την Ακρίβεια 
                                                               Αντιπλοίαρχος (Ο) Ο. Κουµάνια ΠΝ 
                                                                    Διευθυντής Αξιοποίησης Περιουσίας ΜΤΝ
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Ανήκει στην Διακήρυξη  ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ   
 Φ.951.1/94 /Σ.75/3-02-2014/           ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΜΤΝ 
  

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΡΟΣ Α : 
1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή έχει σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ασφάλιση   των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Μετοχικού Ταµείου  Ναυτικού για ένα (1) έτος µε δικαίωµα της 
Υπηρεσίας για παράταση της σύµβασης που θα υπογραφεί κατά  ένα (1) επιπλέον 
έτος. 
2. Προδιαγραφές  ανώτερου έργου αναφέρονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
3.Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 
α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) Συνεταιρισµοί 
δ) Κοινοπραξίες προµηθευτών (σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 39 του 
Π.Δ 60/ 2007) που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη. 
Oι συµµετέχοντες θα πρέπει να  προσκοµίσουν πιστοποιητικό Τράπεζας της Ελλάδος 
ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας εν ισχύ.  
Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) 
κατηγορίες. 
Η πληρωµή της αξίας θα γίνεται ανά εξάµηνο σε ευρώ µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α 
µετά από έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα της µειοδότριας εταιρείας. 
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, 
διακόπτεται η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο 
Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης. 
Ως προς δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07              
 
4. Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών 
Από 14/03/2014 έως και 13/03/ 2015 και για ένα (1) επιπλέον έτος, µετά την άσκηση 
από το ΜΤΝ του δικαιώµατος για παράταση της σύµβασης που θα υπογραφεί χωρίς 
αναπροσαρµογή της κατακυρωθείσας  τιµής . 
5. Κατάρτιση, υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές πρέπει: 
5.1 Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα 
5.2 Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν ξέσµατα, παράτυπες 
διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα 
ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, 
η δε αρµόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις 
διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν 
την αποσφράγιση της προσφοράς. 
5.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε 



δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, 
που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη ¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα 
είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ 
τους. 
5.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και 
Τη  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
� ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 
� ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
� ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   1 /2014/ΜΤΝ 
� ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για 
την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του ΜΤΝ. 
 
 Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : 
Α. Φάκελο µε την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»που θα 
περιλαµβάνει πρωτότυπο και αντίγραφο. 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην 
οποία να αναγράφεται: 
� Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου. 
 � Ότι αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως και θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε την 
παρούσα δ/ξη, την υποβληθείσα προσφορά τους και την σύµβαση που θα 
υπογραφεί. 
� � Ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν ως άµεσο η έµµεσο αντιπρόσωπο τους µόνιµο 
η σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών Κλάδων των Ε.Δ. εφόσον δεν έχει παρέλθει 
πενταετία από το χρόνο αποστρατείας του.  
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και 
επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.    
3 . Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .                                                            
4 .  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή ή 
ειδική εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920 και του ν. 1892/90 αντίστοιχα ,και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των εν 
λόγω νοµοθετηµάτων κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του Π.Δ 118/07. 
5. Εφόσον συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους ,υποβάλουν µαζί µε τα 
δικαιολογητικά παραστατικό εκπροσώπησης. 
6 . Πιστοποιητικά της Τράπεζας της Ελλάδος ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας εν 
ισχύ.                                               
7. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 
Β. Φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαµβάνει τα 
τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω έργου που 
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 



παρούσης. 
Γ.Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στην οποία 
αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής ως εξής: 
  
Γ1.ΤΙΜΕΣ : 
Οι τιµές θα δίνονται ως εξής: 
--Τιµή ανά έτος µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Εφόσον από την προσφορά δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ανά έτος η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
--O Φ.Π.Α που επιβαρύνει την τιµή των προσφερόµενων υπηρεσιών σε ποσοστό επί 
τοις εκατό (%) , και σε ποσό θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα 
περιλαµβάνεται στην κύρια τιµή (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α 
αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) 
--Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και 
αριθµητικώς. 
--Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
--Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
-Γ.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
--Η αποζηµίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται κάθε εξάµηνο σε Ευρώ µε τον 
αναλογούντα ΦΠΑ µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα της 
µειοδότριας εταιρείας. Προϋπόθεση εξόφλησης τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου. 
--Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον . Σε 
περίπτωση παράβασης αυτού του όρου ,το ΜΤΝ έχει το δικαίωµα να άρνηθεί την 
πληρωµή σε κάθε τρίτον. 
--Κάθε τιµολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που τον βαραίνουν 
αποκλειστικά . 
--Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του  Π.Δ. 118/07.  
 
6.Επισηµαίνεται ότι: 
6.1 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 
όρους της  Δ \ξης  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
6.2 Η χρονική διάρκεια της Υπηρεσίας που αναφέρεται στο Παράρτηµα «Α»της 
παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η διαφοροποίηση της συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
6.3 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
6.4 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. 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. 
 
 
 



ΜΕΡΟΣ Β : 
1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ηµέρες από 
την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που 
ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της 
κατακύρωσης του Διαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνεται και µε την λήξη της 
ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού παρουσία των συµµετεχουσών εταιρειών, όπως 
αυτή αναγράφεται στους Γενικούς όρους της παρούσης. 
Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή των προσφορών, 
ισχύουν τα εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής   
προσφοράς  και µονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά 
φύλλο, από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
γ) Ελέγχεται η ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί 
και αξιολογείται η τεχνική   προσφορά  ,προκειµένου να διαπιστωθεί ο βαθµός στον 
οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης . 
δ) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς 
αποσφραγίζονται από την επιτροπή οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών και 
αξιολογούνται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. 
ε)Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές από την επιτροπή ,κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  
Για όλα τα παραπάνω, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό το οποίο υποβάλει µέσω της 
αρµόδιας Δ/νσης προς έγκριση στο ΔΣ/ΜΤΝ. Το ΔΣ/ΜΤΝ αποφαίνεται σχετικά και 
µε µέριµνα του γνωστοποιείται στους ενδιαφερόµενους  η απόφαση του για το  
αποτέλεσµα του διαγωνισµού. 
 
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισµού γίνεται εγγράφως από τη Δ/νση  
Ακίνητης Περιουσίας του ΜΤΝ , προς τον επιλεγέντα υποψήφιο. Ο τελικός µειοδότης 
οφείλει εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης να προσέλθει 
στο ΜΤΝ για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης απεριόριστης ισχύος, ποσού ίσου µε το 10% του 
συνολικού συµβατικού τµήµατος (συµπεριλαµβανόµενης και της ετήσιας παράτα- 
σης ), άνευ ΦΠΑ. 
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση η οποία 
ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης 
 
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
4.1  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
-Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται 
από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. 
    Για την Ακρίβεια 
                                                               Αντιπλοίαρχος (Ο) Ο. Κουµάνια ΠΝ 
                                            Διευθυντής Αξιοποίησης Περιουσίας ΜΤΝ 



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»   Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Ανήκει στην Διακήρυξη  ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ   
 Φ.951.1/94 /Σ.75/3-02-2014/  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΜΤΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

        Το Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού  ( Μ.Τ.Ν )  πρόκειται  να ασφαλίσει  
περιουσιακά στοιχεία του (από 14/03/14 έως και 13/03/2015 συν ένα ακόµη έτος) ως 
ακολούθως: 

Α)   ΚΤΙΡΙΑ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΝ µε την έναντι έκαστου ασφαλιζόµενη αξία: 

       ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1-1Α&  ΠΑΤΗΣΙΩΝ   10          2.554.069,41 €                     

       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69 &   ΑΙΟΛΟΥ 106          1.465.002,24 € 

       ΣΙΝΑ 20                                                                3.058.711,62 € 

       ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ 10                                                5.666.318,76 € 

       ΕΡΜΟΥ 15-ΠΕΤΡΑΚΗ 6                                    4.799.995,32 € 

       ΑΘΗΝΑΣ & ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 43                           1.800.438,45 € 

       ΘΗΣΕΩΣ 156 ΚΑΛΛΙΘΕΑ                                 3.820.098,99 €   

       ΗΠΕΙΡΟΥ 24                                                             51.944,19 €     

           για τους αναφεροµένους παρακάτω ασφαλιστικούς κινδύνους: 

• Πυρκαγιάς (από ανάφλεξη αντικειµένου ,τυχαίου ή συµπωµατικού στοιχείου) 
στους ασφαλιζόµενους χώρους ή προερχόµενης από παρακείµενους χώρους. 

• Πολιτικών ταραχών , κακόβουλων ενεργειών ,Τροµοκρατικών ενεργειών 
µεµονωµένων ή µη και κατά την διάρκεια στάσεων και απεργιών καθώς και 
ενεργειών που προέρχονται από δράση παράνοµων οργανώσεων.  

• Σεισµών.  
• Εκρήξεων κάθε φύσεως εντός και εκτός των κτιρίων . 
• Πληµµύρα από διαρροή υδάτων συνεπεία ρήξεως ή υπερχειλίσεως 
δεξαµενών, θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, εγκαταστάσεων 
πυρόσβεσης και της κεντρικής θέρµανσης 

• Καθίζησης , ολίσθησης εδάφους . 
• Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και µόνο για το κτίριο οδού Γλάδστωνος 1 και  

1Α και τους χώρους όπου στεγάζονται υπηρεσίες ΜΤΝ για το ποσό των 
20.000 € για σωµατική βλάβη και 2.000 € για υλικές ζηµιές. 

• Ασφάλιση περιεχοµένου γραφείων ΜΤΝ για ποσό 80.000 €. 
• Ποσού 400.000,00  € εντός του χρηµατοκιβωτίου Τµηµατάρχου Επιµελητείας 
ΜΤΝ κατά του κινδύνου κλοπής και ληστείας 



• Ποσού 100.000,00  € εντός του χρηµατοκιβωτίου  ταµείου ΜΤΝ κατά του 
κινδύνου κλοπής και ληστείας 

•  Ποσού 8.000,00   € εντός του χρηµατοκιβωτίου του ΜΤΝ/ΕΛΠΝ κατά του 
κινδύνου κλοπής και ληστείας. 

       Ιστορικό ζηµιών τελευταίας πενταετίας : Καµία 

Β)  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ  

     Κτίριο Γλάδστωνος : Κάµερες ασφαλείας εσωτερικά και εξωτερικά ,Συναγερµός 
και  φύλαξη επί 24ωρου βάσεως . 

     Κτίριο Καρ. Σερβίας 10 : Κάµερες ασφαλείας εσωτερικά και εξωτερικά 
,Συναγερµός και φύλαξη επί 24ωρου βάσεως .(Υπ. Οικονοµικών) 

Γ)  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 

      1) Ιστορικό ζηµιών τελευταίας πενταετίας : Καµία  

      2) Τύπος ,βάρος και διαστάσεις χρηµατοκιβωτίου  

          α.-NIVAL HELLAS NY MINI JUMBO : 650kg -1,30Y*0.60Π*0,55Β: 

          β.-ΧΡΥΜΕΧ  R4  :                                 500kg -0,86Y*0.62Π*0,50Β 

          γ.-DOMUS  M1/7                                 64kg -0,50Y*0.45Π*0,40Β 

 

                                                          

                                                                                   Για την Ακρίβεια 
                                                               Αντιπλοίαρχος (Ο) Ο. Κουµάνια ΠΝ 
                                                   Διευθυντής Αξιοποίησης Περιουσίας ΜΤΝ 


