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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                         Αθήνα, 22.9.2015 

                               Αρ. πρωτ: 907 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Επιλογή Συµβούλου (ασφαλιστικού διαµεσολαβητή) για το Οµαδικό Ασφαλιστήριο για τους 

δικηγόρους µέλη του ΔΣΑ» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Είδος διαγωνισµού: 
Πρόχειρος διαγωνισµός µε κριτήριο 

κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά.  

Τόπος κατάθεσης  προσφορών: 

Γραφεία ΔΣΑ, οδός Ακαδηµίας αριθ.60- ΤΚ  

10679 Αθήνα (Τµήµα Πρωτοκόλλου 2ος 

όροφος).  

 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών: 

6 Οκτωβρίου 2015 – ηµέρα Τρίτη 

ώρα 12:00 

Τόπος  και Χρόνος διενέργειας του 

διαγωνισµού- αποσφράγιση 

προσφορών: 

Γραφεία ΔΣΑ, οδός Ακαδηµίας αριθ.60- ΤΚ  

10679 Αθήνα  (αίθουσα ΤΑΚΗ ΠΑΠΠΑ)  

στις  6 Οκτωβρίου 2015 – ηµέρα Τρίτη 

ώρα 13:30      
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Αντικείµενο: 

Παροχή υπηρεσιών συµβούλου 

(ασφαλιστικού διαµεσολαβητή) – 

Υποστήριξη του ΔΣΑ για την σύναψη 

οµαδικού ασφαλιστηρίου για τα µέλη του 

ΔΣΑ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς  

ΦΠΑ: 

 6.000 ευρώ  

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη µε  

ΦΠΑ 23%: 

  

7.380  ευρώ  

 

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 
Ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), αφού έλαβε υπόψη του: τον κανονισµό προµηθειών του, το 

Ν 1569/1985 , το π.δ. 190/2006, τις σχετικές  Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ και την 

εν γένει νοµοθεσία περί την διαµεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση, τις από 10.9.2015 και από 

24.3.2015  αποφάσεις του   Διοικητικού Συµβουλίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

συµφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επιλογή Συµβούλου (Ασφαλιστικού 

Διαµεσολαβητή) για το Οµαδικό Ασφαλιστήριο για τους δικηγόρους µέλη του ΔΣΑ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη του  ανωτέρω έργου  ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων 

(6.000) ευρώ,  µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 23% ΦΠΑ και στο ποσό των επτά 

χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα  (7.380) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%).  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
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Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 06/10/2015   ηµέρα Τρίτη και ώρα 

12:00,  στα γραφεία του ΔΣΑ,  οδός Ακαδηµίας αρ. 60  - ΤΚ 10679 Αθήνα  (Τµήµα Πρωτοκόλλου 

2ος όροφος).   

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, λογίζονται ως εκπρόθεσµες, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν  

προσφορά για το σύνολο του έργου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 

προσφορές που υποβάλλονται για µέρος µόνο του έργου. Η κατακύρωση θα γίνει, µε κριτήριο την  

συµφερότερη προσφορά.  

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΔΣΑ (αίθουσα ΤΑΚΗ ΠΑΠΠΑ) στις 06/10/2015 , 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:30.  

Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας είναι: Οι Γενικοί και οι Ειδικοί Όροι της διακήρυξης καθώς και το   

επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε βάση τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της  παρούσας διακήρυξης, 

το επισυναπτόµενο σε αυτούς Παράρτηµα  Α, καθώς  και τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών 

του ΔΣΑ που είναι αναρτηµένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://www.diavoulefsi.gr/sxedionomou/KANONISMOSPROMITHEION, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Η διακήρυξη αυτή  θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΣΑ 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1.! Δικαίωµα  συµµετοχής 

  

1.1.Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή νοµικών 

προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή κατά την υποβολή 

της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 

περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή 

αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

Στην προσφορά της Ένωσης /Κοινοπραξίας θα πρέπει  να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό 

συµµετοχής κάθε µέλους. Επίσης πρέπει να υποβάλλεται µε την προσφορά και το ισχύον 

συµφωνητικό σύστασης. 

1.2. Κάθε συµµετέχων µεµονωµένα ή ως µέλος Ένωσης/ Κοινοπραξίας, πρέπει: 

1.2.1. Να µην τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  

1.2.2. Να είναι φορολογικά ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και ασφαλιστικά 

ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής). 

1.2.3. Να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 

98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 

3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
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δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 

τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),  

στ) απάτη (386-388 Π.Κ.),  

ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.),  

η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),  

θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),  

ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  

ια) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.), 

ιβ) ειδικό ποινικό αδίκηµα της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 

Σε περίπτωση που συµµετέχων έχει εταιρική µορφή,  οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν 

στο πρόσωπο των διαχειριστών σε περίπτωση οµόρρυθµων (ΟΕ), ετερόρρυθµων (ΕΕ), εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ), και για τον 

πρόεδρο,  τον διευθύνοντα σύµβουλο ή και τους τυχόν άλλους νοµίµους εκπροσώπους της,  σε 

περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (ΑΕ). Εφόσον υπεύθυνος του έργου , επί νοµικών προσώπων, ορίζεται 

πρόσωπο διαφορετικό από τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο , οι παραπάνω προϋποθέσεις 

πρέπει να συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτό.   

1.2.4. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων έχει εταιρική µορφή, η   εταιρία πρέπει επιπλέον να µην τελεί 

σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση που δηµιουργεί αµφιβολίες, ως προς τη φερεγγυότητα και την οικονοµική ευρωστία της, 

καθώς επίσης να µην τελεί σε διαδικασία κήρυξής της σε µία από τις προαναφερόµενες καταστάσεις. 

1.2.5. Να µην έχει αποκλεισθεί από τη συµµετοχή σε δηµόσιους   διαγωνισµούς. 

1.2.6. Να είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο. 
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1.2.7. Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες καθώς και 

την οικονοµική τους ικανότητα, ήτοι πρέπει:  

•! Να έχουν άδεια/δελτίο ταυτότητας ασφαλιστικού διαµεσολαβητή σε ισχύ (άρθρο 3 π.δ. 

190/2006). 

•! Να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο (άρθρο 3 π.δ. 

190/2006) 

•! Να έχουν  τουλάχιστον δεκαετή  εµπειρία στην ασφαλιστική διαµεσολάβηση. 

•! Να µην έχουν την ιδιότητα συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή µε ασφαλιστική 

εταιρία κατά την έννοια του π.δ. 190/2006 (άρθρο 2 αριθ. 7) 

•! Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν 1569/1985, του ΠΔ 190/2006, των Πράξεων της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 16/21.5.2013 και 31/30.9.2013 

 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, από Ένωση/Κοινοπραξία, οι παραπάνω 

λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες ξεχωριστά στην κοινή προσφορά. 

Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού έστω και για έναν συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 

υποβληθείσα κοινή προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η συνδροµή των παραπάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται από πιστοποιητικά που εκδίδονται από 

αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές ή Επιµελητήρια. Τα πιστοποιητικά  αυτά θα υποβληθούν 

στον ΔΣΑ από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον όρο 6 της παρούσης.      

2.! Κατάρτιση , υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. 

 

2.1.Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή µέσω του 

νοµίµου εκπροσώπου τους, ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας 

ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µέσω courier στον ΔΣΑ,  τις προσφορές τους, έως και την 

ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.  Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή αποκλεισµού, 

στο σύνολο του έργου.  Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές 

µε τη συµµετοχή τους. Προσφορά που υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, δεν 

θα λαµβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο.   
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2.2 Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα, να 

είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες  διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, 

προσθήκες κ.λπ. Θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογεγραµµένες 

από τον διαγωνιζόµενο.   Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. πρέπει αυτές να µονογράφονται 

από τον συµµετέχοντα. Η δε αρµόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις προσθήκες κλπ και 

γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Οι προσφορές πρέπει 

να έχουν συνεχή αρίθµηση και υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του συµµετέχοντος σε κάθε φύλλο 

τους. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 2.3 Οι προσφορές  πρέπει να υποβληθούν µέσα   σε  ενιαίο  σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος πρέπει 

απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός 

τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του συµµετέχοντος και να γράφει ευκρινώς  και τις 

παρακάτω ενδείξεις: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

 «Επιλογή Συµβούλου (Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή) για το Οµαδικό 

Ασφαλιστήριο για τους δικηγόρους µέλη του ΔΣΑ» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 06/10/2015 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

Δύο (2) ξεχωριστούς  σφραγισµένους επιµέρους φακέλους («Υποφακέλους»), ήτοι: 

2.3.1 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: στον οποίο θα περιλαµβάνονται 

τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο 

προσφέρων καθώς και η τεχνική προσφορά του.  
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Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 

α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  κάθε  συµµετέχοντος, όπως επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος 

καταστατικού και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευθεί το καταστατικό ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 

του (για ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένα  αντίγραφα του καταστατικού και των τροποποιήσεών του (για 

ΟΕ, ΕΕ & ΙΚΕ),  στοιχεία και έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) από τα οποία πρέπει 

να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν 

δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  τους το νοµικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα  της  νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό  αναλόγως 

µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του συµµετέχοντος  στην οποία  θα δηλώνεται 

ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: 

!! Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

!! Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  των οποίων έλαβε 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

!! Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το αντικείµενο  της σύµβασης.  

!! Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

!! Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση του ΔΣΑ 

σχετική µε το διαγωνισµό, ιδίως σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης  του διαγωνισµού. 

!! Να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίζει το προσωπικό του (εφόσον διαθέτει)    

!! Έχει προβεί σε έναρξη εργασιών τουλάχιστον πριν 10 έτη  

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), του συµµετέχοντος, σχετικά µε τα 

αναφερόµενα στους όρους 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3. 1.2.4 και 1.2.5. της παρούσας. Για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων του όρου 1.2.3. θα υποβάλλεται η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, από κάθε πρόσωπο που 

αναφέρεται στον όρο αυτό. 

δ) Τα δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του συµµετέχοντα 

ήτοι: 

•! Άδεια/Δελτίο ταυτότητας ασφαλιστικού διαµεσολαβητή σε ισχύ.  

•! Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής µε ορισµένη  

    ασφαλιστική εταιρία.  

•! Ασφαλιστήριο επαγγελµατικής αστικής ευθύνης.    
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ε) Έγγραφο εκπροσώπησης εφ’ όσον ο συµµετέχων λαµβάνει µέρος  στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπό 

του. 

Στ) Υπεύθυνη Δήλωση µε την οποία παρέχονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στα 

άρθρα 11 και 12 π.δ. 190/2006 

 

2.3.2.  Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία, όλα τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά  πρέπει να υποβάλλονται για κάθε µέλος. Επίσης πρέπει να υποβληθεί  και το ισχύον 

συµφωνητικό σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας.         

 

2.3.3.   Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί µέσα στον επιµέρους  Φάκελο («Υποφακέλο»),  

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον 

υποψήφιο ανάδοχο σε κάθε της φύλλο και να περιέχει την πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία 

θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο µε τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το 

έργο και των µεθόδων ή/και εργαλείων που θα χρησιµοποιήσει σχετικά.  

Στην  πρόταση ο ανάδοχος θα περιλαµβάνει :  

 

!! Αναλυτικό βιογραφικό του σηµείωµα, όπου θα αναφέρονται ιδίως τα τυπικά του προσόντα, η 

προηγούµενη εµπειρία σε οµαδικά ασφαλιστήρια και η προϋπηρεσία σε ασφαλιστικές εταιρίες.  

!! Συµπληρωµατικώς προς το βιογραφικό σηµείωµα πρέπει να προσκοµισθούν, πέραν της άδειας 

ασκήσεως επαγγέλµατος: 

•! Φωτοαντίγραφο του τίτλου/τίτλων σπουδών  

•! Αποδεικτικά της επαγγελµατικής εµπειρίας (ως τέτοια αποδεικτικά γίνονται δεκτά και εργοδοτικές 

βεβαιώσεις ή συµβάσεις εργασίας ή συµβάσεις έργου).  

•! Πίνακας Συναφών Έργων στα οποία έχει συµµετάσχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα κατά την 

προηγούµενη εικοσαετία, τα οποία αφορούν σε παρόµοια έργα (οµαδικά ασφαλιστήρια), και στον 

οποίο να αναγράφονται το αντικείµενο  του  έργου, ο αναθέτων φορέας, ο χρόνος κατάρτισης της 

σύµβασης & το πλήθος των ασφαλισµένων (Παράρτηµα – Πίνακας). 

•! Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, τις πιστοποιήσεις, 

το ιστορικό και τα κύρια βήµατα ανάπτυξης του συµµετέχοντος. 
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•! Κατάλογος στον οποίο να αναφέρονται τα ονοµατεπώνυµα, και σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα 

των ατόµων που αποτελούν την οµάδα έργου του συµµετέχοντος, εφόσον χρησιµοποιηθούν 

συνεργάτες για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση που στην Οµάδα Έργου περιλαµβάνονται 

στελέχη που δεν είναι µόνιµα µισθοδοτούµενοι από τον συµµετέχοντα, πρέπει να προσκοµισθούν 

υπεύθυνες  δηλώσεις των προσώπων αυτών, θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής τους από 

αρµόδια αρχή,  στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συµφωνία συνεργασίας µε τον 

συµµετέχοντα, ότι δεν συµµετέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για 

τον ίδιο διαγωνισµό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισµού. 

!! Σε περίπτωση που ο συµµετέχων έχει εταιρική µορφή ή συµµετέχει µε την µορφή  

Ένωσης/Κοινοπραξίας το βιογραφικό σηµείωµα, η άδεια άσκησης επαγγέλµατος, ο  τίτλος 

σπουδών και η επαγγελµατική εµπειρία αφορούν τον υπεύθυνο του έργου που θα ορίσει ο 

συµµετέχων.    

 

 

 

 

Επιπλέον πρέπει να αναφέρει:  

!! Ότι διαθέτει οργάνωση δοµή και µέσα, µε τα οποία είναι ικανός να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια 

και ολοκληρωµένα στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου και να παρέχει υπηρεσίες 

ασφαλιστικού συµβούλου προς το σκοπό δηµιουργίας οµαδικού ασφαλιστηρίου για τα µέλη του 

ΔΣΑ και διεκπεραίωσης της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.    

!! Τη µεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο  

!! Τα παραδοτέα και τη µεθοδολογία παραγωγής τους 

!! Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου 

 

 

2.3.4. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:  ο οποίος θα πρέπει να περιέχει επί ποινή 

αποκλεισµού πίνακα, συµπληρωµένο µε ευκρίνεια, όπου θα αναγράφει: 

"! Την συνολική αµοιβή  χωρίς ΦΠΑ  

"! Την συνολική αξία ΦΠΑ   

"! Την συνολική αµοιβή  µε  ΦΠΑ 

Στην οικονοµική του προσφορά ο συµµετέχων θα πρέπει να αναφέρει τον χρόνο της ισχύος  

της προσφοράς του, που θα είναι σύµφωνος µε όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.  
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Σε περίπτωση που η προσφορά του συµµετέχοντος έχει χρονική διάρκεια µικρότερη  της 

ζητούµενης από την διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς,  

ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.   

 Όλες οι τιµές θα είναι εκφρασµένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθµητικά και ολογράφως.  

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει 

αναγραφεί ολογράφως. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η  προσφερόµενη  τιµή, 

απορρίπτονται. Σηµειώνεται ότι στις τιµές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.   

Ο αναλογούν Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον ΔΣΑ.  

Επίσης προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης 

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 

Η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραµµένη σε κάθε φύλλο της και σε περίπτωση υποβολής κοινής 

προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία από όλα τα µέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.  

 

3. Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση του έργου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά. 

Τα κριτήρια που θα συνεκτιµηθούν θα έχουν την εξής βαρύτητα στην διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας:  

•! Οικονοµική προσφορά: 60%  

•! Τεχνική προσφορά: 40%, που αναλύεται ως εξής:  

o! Βιογραφικό – Προηγούµενη εµπειρία – Συναφή έργα: 20% 

o! Προτεινόµενη µεθοδολογία: 20% 

 

4. Ισχύς προσφορών 

Οι  προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για ενενήντα  (90) ηµερολογιακές ηµέρες 

από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν ορίζει καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο ΔΣΑ θα απευθύνει έγγραφο ερώτηµα 

προς τους συµµετέχοντες, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών, αναφορικά µε 

την αποδοχή παράτασης για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες.  
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνεται και µετά τη λήξη 

της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

 

5. Διάρκεια Σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης  ορίζεται από την υπογραφή της, µέχρι την ολοκλήρωση του µείζονος έργου, ήτοι 

µέχρι την υπογραφή του οµαδικού ασφαλιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση η σύµβαση λήγει την 31-12-2016.  

 

6. Επιλογή Αναδόχου – Κατακύρωση διαγωνισµού 

 

6.1 Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει στον 

συµµετέχοντα- που πληροί τους όρους της διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά και η τεχνική του 

προσφορά έγινε αποδεκτή- και ο οποίος προσέφερε  την πλέον συµφέρουσα προσφορά για το  σύνολο 

του έργου  µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ΔΣΑ, µετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής 

του διαγωνισµού. 

 

6.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο συµµετέχων  στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση οφείλει, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης του ΔΣΑ, να υποβάλει στην Επιτροπή Διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, 

τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά από τις κατά περίπτωση αρµόδιες δικαστικές και διοικητικές 

αρχές, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 

 

α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι τα πρόσωπα που ορίζονται στον όρο 1.2.3. 

της παρούσας, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που 

αναφέρονται στον προαναφερόµενο όρο. 

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

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

καταστάσεις που αναφέρονται στους όρους  1.2.1 και 1.2.4.  της παρούσας. 

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

κατά την προσκόµισή του είναι ενήµερος  ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του.  
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δ) Υπεύθυνη δήλωση περί µη αποκλεισµού από δηµόσιους διαγωνισµούς.  

6.3 Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία χωρίς ο Ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, για την υπογραφή της σύµβασης, ο ΔΣΑ  µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να 

αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης. 

 6.4 Ο ΔΣΑ δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή 

όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για 

καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους συµµετέχοντες. 

7. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύµβασης – Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

7.1 Μεταξύ του ΔΣΑ και του Αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο υπογράφεται σύµβαση, 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους συµµετέχοντες 

µαζί µε τις προσφορές τους δεν δηµιουργεί καµία δέσµευση για τον ΔΣΑ. 

Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι κατά την πρόσβαση η οποία του παρέχεται στους χώρους και τα 

πληροφοριακά συστήµατα που υποστηρίζουν την λειτουργία του ΔΣΑ και εν γένει κατά την 

συνεργασία του µε αυτόν για την εκτέλεση των υποχρεώσεών  του δυνάµει της σύµβασης που θα 

καταρτιστεί, έρχεται σε άµεση επαφή και γίνεται γνώστης εµπιστευτικών πληροφοριών που 

αποτελούν αντικείµενο δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας του ΔΣΑ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία  και να µην τα κοινοποιεί σε 

οποιονδήποτε τρίτον χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση  του ΔΣΑ.  

Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην διακήρυξη και την προσφορά 

του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 

σφαλµάτων ή παραδροµών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη σύµβαση και τα 

παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την 

ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η 

προσφορά του Αναδόχου. 

7.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται, να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, (εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης) κατά την υπογραφή 

της σχετικής σύµβασης, για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, 
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κηρύσσεται έκπτωτος, και ο ΔΣΑ µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά 

σειρά κατάταξης. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο πιστωτικό  ίδρυµα ή άλλο 

νοµικό πρόσωπο, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, ποσού ίσου µε το 5% της οικονοµικής προσφοράς 

του συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί προ 

ή έως την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) µήνα µετά την ηµεροµηνία της τελικής 

παράδοσης του  έργου. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα, τότε µπορεί να 

είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα 

συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία 

υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Σε περίπτωση Ένωσης /Κοινοπραξίας θα πρέπει να σηµειώνεται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι 

αυτή καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης /κοινοπραξίας, αλληλεγγύως. Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στη σύµβαση. 

Η παραπάνω εγγύηση δύναται να δοθεί εναλλακτικώς και µε καταβολή του αντίστοιχου ποσού στο 

ταµείο του ΔΣΑ, εκδιδοµένου προς τούτο αντίστοιχου αποδεικτικού καταβολής, στο οποίο θα 

αναγράφονται τα στοιχεία της σύµβασης στην οποία αφορά. 

7.3. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρµογή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της σύµβασης. Ο ΔΣΑ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκµηρίωση της προσφερόµενης τιµής.  

 

8.  Παραλαβή 

Η παραλαβή του έργου  θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής  που θα υποδείξει εγγράφως ο ΔΣΑ 

στον ανάδοχο.  

9. Τρόπος πληρωµής του Αναδόχου 

Η αµοιβή  θα καταβληθεί  από τον ΔΣΑ  στον Ανάδοχο τµηµατικά σε δύο δόσεις ως εξής: 
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α) Το ήµισυ της αµοιβής θα καταβληθεί  εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάρτιση της 

διακήρυξης του διαγωνισµού για το οµαδικό ασφαλιστήριο και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

από τον ΔΣΑ. Συναφώς θα εκδοθεί προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής που θα αφορά το πρώτο τµήµα 

του έργου.   

β) Το υπόλοιπο της αµοιβής θα καταβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή του 

οµαδικού ασφαλιστηρίου µε την ανάδοχο ασφαλιστική εταιρία , και  µετά την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υπό ανάθεση  έργου του ασφαλιστικού συµβούλου από τον ΔΣΑ. Συναφώς θα εκδοθεί 

οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής από τον ΔΣΑ.  

Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εκδίδει σχετικό τιµολόγιο.  

Προκειµένου να εισπράξει την αµοιβή του υποχρεούται στην προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωµή.  

 

10.Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού- Πληροφορίες  

Οι  ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τη  Διακήρυξη από τα γραφεία του ΔΣΑ (οδός 

Ακαδηµίας αρ. 60, ΤΚ 10679,  Αθήνα), µετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail). 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο που παραλαµβάνουν 

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον ΔΣΑ προκειµένου 

να λάβουν νέο πλήρες αντίγραφο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως (µε επιστολή ή 

τηλεοµοιοτυπία απευθυνόµενη προς τον ΔΣΑ, Διεύθυνση Οικονοµικού, αρµόδιος ο κ. Νικόλαος 

Λάµπου, τηλ. 210 3398153,  Φαξ 210 3398152)  συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του ΔΣΑ σχετικά µε τους 

όρους του Διαγωνισµού. 
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        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.! Αντικείµενο   του έργου – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Με το προκηρυσσόµενο έργο, o ΔΣΑ  επιδιώκει την υποστήριξη της Διοίκησης και των Υπηρεσιών 

του, για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατάρτιση οµαδικού ασφαλιστηρίου για τα 

µέλη του.  

Οι υπηρεσίες που καλείται να παρέχει ο Ανάδοχος, αφορούν τα ακόλουθα:  

•! Υποστήριξη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατάρτιση οµαδικού 

ασφαλιστηρίου για τα µέλη του δικηγόρου του συλλόγου Αθηνών 

•!  Η οµαδική ασφάλιση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής καλύψεις (στις οποίες θα 

µπορούν να υπαχθούν προαιρετικώς τα µέλη του ΔΣΑ και εξαρτώµενα από αυτούς πρόσωπα): 

o!  Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη 

o!  Ασφάλεια ζωής - ανικανότητας - απώλειας εισοδήµατος 

o!  Συνταξιοδοτική ασφάλιση 

•! Παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης για την κατάρτιση οµαδικής 
ασφάλισης των µελών του ΔΣΑ.   

•!  Κατάρτιση διακήρυξης, κατά τον κανονισµό προµηθειών του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών, για τη διενέργεια διεθνούς δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού.  

•! Κατάρτιση τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία αποβεί άγονη 

ή ο αρχικός διαγωνισµός µαταιωθεί για οποιονδήποτε λόγο.  

•! Κατάρτιση όρων και προϋποθέσεων/απαιτήσεων για κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα, µε 

εναλλακτικές επιλογές 

•! Σύνταξης αναλογιστικής µελέτης εφόσον χρειαστεί για την κατάρτιση του οµαδικού 

ασφαλιστηρίου και τη διαµόρφωση των επιµέρους όρων του.   

•! Υποστήριξη της επιτροπής προµηθειών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καθ’ όλη την 

διάρκεια της διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης των προσφορών και της 

αιτιολόγησης των αποφάσεων που θα ληφθούν. 

•!  Παροχή συµβουλών µε κάθε πρόσφορο µέσο -προφορικώς και εγγράφως- καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας , δηλ. µέχρι και την κατακύρωση και την υπογραφή της σύµβασης 

µε την ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία.  

•! Κατάρτιση σχεδίου τελικής σύµβασης οµαδικής ασφάλισης.  

•! Παροχή πάσης φύσεως ασφαλιστικών συµβουλών που θα ζητηθούν σχετικά µε την κατάρτιση 

του οµαδικού ασφαλιστηρίου για τα µέλη του ΔΣΑ.  
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•! Κάθε άλλη συναφή µε τα παραπάνω εργασία που θα ζητηθεί από τον ΔΣΑ. 

 

2.! Γενικές πληροφορίες που αφορούν το έργο 

 

Για την διευκόλυνση της διεκπεραίωσης του έργου του ασφαλιστικού συµβούλου οι υπηρεσίες του 

ΔΣΑ θα παράσχουν επιβοηθητικά στοιχεία εφόσον τα έχουν στην διάθεσή τους, όπως (ενδεικτικώς) 

το πλήθος και η ηλικιακή κατανοµή των δικηγόρων – µελών του ΔΣΑ,  ο αριθµός των νέων µελών , 

οι διαγραφές από τα µητρώα του κ.ο.κ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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