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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Τερματικός Σταθμός 2 
Νέο Λιμάνι , 46100 - Ηγουμενίτσα 
Τηλ.: 26650 -99300 ή 99328 
Fax : 26650 -99330 

Ηγουμενίτσα, 22 Δεκεμβρίου 2021 

Αριθ. πρωτ.:11400  

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΤΗΣ 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει με διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού την επιλογή 
αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με αντικείμενο: «Ασφάλιση (α) περιουσίας (με 
κατονομαζόμενους κινδύνους ) (β) γενικής αστικής ευθύνης & εργοδοτικής ευθύνης του οργανισμού και 
του ελληνικού δημοσίου ως ιδιοκτήτης των παραχωρούμενων ακινήτων και (γ) ευθύνης διευθυντών και 
στελεχών» και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
(CPV) : 66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης 

Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Προϋπολογισμός συνολικών ασφαλίστρων 90.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων φόρων 
ασφαλίστρου) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 00.62.05 της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για τα έτη 2022-2023. 
Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω προμήθεια υπηρεσιών είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορές μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία που είναι η  7η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00'. Οι προσφορές 
ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προσμετρούμενες από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται 
αποδεκτές. Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν: 
 Ασφαλιστικές Εταιρείες, που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., και διαθέτουν 

την άδεια λειτουργίας και τη νομική μορφή και που απαιτεί ο Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13Α/05.02.2016) όπως 
ισχύει.  

 Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ (Ενιαίου 
Οικονομικού Χώρου) ή σε κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την  Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 ή 
σε κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες  με την Ε.Ε.  με τη νομική μορφή που απαιτεί το 
άρθρο 8 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ  όπως ισχύει, ή με τη νομική μορφή που απαιτείται κατά περίπτωση  
από τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί  με την Ε.Ε.  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€). Η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το 
δικαίωμα. 

Ο Δ/νων Σύμβουλος 

της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
 
 
Αθανάσιος Πορφύρης 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Τερματικός Σταθμός 2 
Νέο Λιμάνι , 46100 - Ηγουμενίτσα 
Τηλ.: 26650 -99300 ή 99328 
Fax : 26650 -99330 
 

Ηγουμενίτσα, 22 Δεκεμβρίου 2021 

Αριθ. πρωτ.: 14000 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 
(άρθρο 264 του ν.4412/2016)  

 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία ''Ασφάλιση α) Περιουσίας (με 
κατονομαζόμενους κινδύνους), β) Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης γ) Ευθύνης 
Διευθυντών και Στελεχών'', με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προϋπολογισμού 90.000,00€  
(συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων φόρων ασφαλίστρου) 

 

 
(CPV) : 66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης 

 
Καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 
 

 
 
 
 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα-Χρηματοδότηση 

Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.) 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2 ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Πόλη ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικός NUTS EL542 
Ταχυδρομικός Κωδικός 46100 
Τηλέφωνο 2665099300 - 328 
Φαξ 2665099330 - 330 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο olig@olig.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες ΦΙΛΑΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.olig.gr 
 
Είδος Αναθέτοντος Φορέα 
Ο Αναθέτων Φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρία και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.  
 
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα 
Η κυρία δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι η διαχείριση Λιμένος. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στην διεύθυνση (URL): www.olig.gr 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
Κάθε  είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του 264 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 00.62.05 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
των οικονομικών ετών 2022-23 του Φορέα. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης, όπως αναλύονται κατωτέρω και 
σύμφωνα με τα προγράμματα και τα λεκτικά που παρατίθενται στα παραρτήματα της παρούσας. Οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης.  
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Περιουσίας (με κατονομαζόμενους κινδύνους )»,  

ΤΜΗΜΑ 2  : «Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης»,  

ΤΜΗΜΑ  3 : «Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών», 

 
 
 
      

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής 
Ευθύνης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου ως ιδιοκτήτης των παρα- 
χωρούμενων ακινήτων  

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γενική Αστική Ευθύνη και 
Εργοδοτική Ευθύνη 

Ασφαλιστική κάλυψη: 

To indemnify the Assureds in respect of their Third Party Legal or 

ΤΜΗΜΑ Ι:Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης Περιουσίας (με κατονομαζόμενους κινδύνους) 
των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και των εκχωρουμένων από το 
Ελληνικό Δημόσιο. 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Περιουσίας (με 
κατονομαζόμενους 
κινδύνους) 

Ασφαλιστική κάλυψη για πάγια περιουσιακά στοιχεία, ήτοι:  
 Κτιριακές εγκαταστάσεις 
 Μηχανολογικό Εξοπλισμό 
 Λοιπό περιεχόμενο / εξοπλισμό εν γένει 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
(€) 

Κτιριακές εγκαταστάσεις (αξία αντικατάστ. καινουργ.) 14.608.300 

Μηχανολογικός εξοπλισμός (αξία αντικατάστ.καινουργ.) 905.000 

Λοιπό περιεχόμενο /εξοπλισμός εν γένει (αξία αντικατάστ. 
καινουργ.) 1.447.000 

ΣΥΝΟΛΟ 16.960.300 

Ασφαλίζονται επιπλέον :  

Αστική Ευθύνη (μόνο υλικές ζημίες) συνεπεία 
καλυπτομένων κινδύνων έναντι τρίτων / γειτόνων / 
ιδιοκτητών / μισθωτών 1.000.000 

Έξοδα εκκαθάρισης ερειπίων και αποκομιδής συντριμμάτων 
πλέον δαπανών απαραίτητων για έξοδα / αμοιβές 
αρχιτεκτόνων, μηχανικών κλπ. επαγγελματιών, έξοδα 
αδειών, μελετών κλπ. σχετικών απαιτήσεων δημοσίων 
αρχών 500.000 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.460.300 
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Contractual liabilities arising out of their operations, locations 
and activities as Port Authority. 

 

LIMITS OF LIABILITY :  

€ 3.000.000 each accident Sub-Limited any one accident and in 
the annual aggregate as follows: 

€ 500.000 – Employers Liability (€ 150.000 per person) 

€ 500.000 – Fire Extension   LSW 1511 

€ 500.000 – Advise & Information  LSW 1512 

€ 250.000 – Fines & Duty  LSW 1513 

€ 500.000 – Infringement of Personal Rights LSW 1514 

€ 500.000 – Wrongful delivery of cargo LSW 1515 

 

MAIN CONDITIONS :  

Wavelength Ports ant Terminal Consortium Section 1 – Liability 
Wording LSW 1510 

Wavelength Ports ant Terminal Consortium – General Policy 
Provisions LSW 1524 

LSW 1511 – Fire Extension 

LSW 1512 – Advise & Information 

LSW 1513 – Fines & Duty  

LSW 1514 – Infringement of Personal Rights 

LSW 1515 – Wrongful delivery of cargo 

 

ΤΜΗΜΑ IIΙ:Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών της Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε. 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ευθύνης Διευθυντών και 
Στελεχών  

Ασφαλιστική κάλυψη Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών της 
Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ 

Όριο Ευθύνης: € 3,000,000 ανά ζημίας και 
συνολικά για όλη την περίοδο 
ασφάλισης 

Πλέον 6 χρόνια Ειδική Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης 

 

 

Παρατηρήσεις – Σημειώσεις:Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για ΟΛΑ ΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ, με την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των 
κινδύνων που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 90.000,00 συμπεριλαμβανομένων των 
αναλογούντων φόρων ασφαλίστρου  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ή σε άλλο περιγραφικό έγγραφο  της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και, εφόσον καλύπτονται πλήρως οι γενικοί και ειδικοί όροι της 
παρούσας.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις: 
- του άρθρου 267 του ν. 4738/2020 (Α' 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και 

άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 2 και προστίθεται παράγραφος 2Α στο 
άρθρο 73 του ν. 4412/2016(Α' 147), 

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

- του ν.4625/2019 (A’ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις», 

- του ν.4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

- του ν.4623/2019 (A’ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», 

- του ν. 4605/2019 (A’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). 
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις», με το άρθρο 43 του οποίου τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4412/2016(Α' 147), 

- των άρθρων 33 του ν. 4608/2019(Α΄ 66) και 56 του ν. 4609/2019(Α΄ 67) περί τροποποιήσεων του 
ν. 4412/2016(Α' 147), 

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και 
λοιπές διατάξεις», 

- του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) περί τροποποιήσεων του ν. 4412/2016(Α' 147), 
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
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- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 4 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 240), που κυρώθηκε με 

το ν. 4111/2013 (Α’ 18) και το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4257/2014(Α’ 93), 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
- του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,  
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

- του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης», 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 
66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 
κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 
- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
- του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 

- της αριθ. 76928/2021 (Β'3075) ΚΥΑ «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

- της αριθ. 63446/2021 (B’ 2338) ΚΥΑ «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου 
στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

- της με αριθ. 64233/2021 (Β’ 2453) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

- της αριθ. οικ. 60967 ΕΞ /2020 (B’ 2425) ΚΥΑ «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων 
Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)», 

- της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/23.08.2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 
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κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς», 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του με αριθ. πρωτ. 6554/11.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΙΠΣΟΞΤΒ-ΞΘΕ) εγγράφου της ΕΑΑΔΗΣΥ για έκδοση των 
Κανονισμών (ΕΕ) 2019/1828, 2019/1829 και 2019/1827 που τροποποιούν τα κατώτατα όρια 
εφαρμογής αντίστοιχα των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 01/01/2020, 

- του με αριθ. πρωτ. 2210/19.04.2019 (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) εγγράφου της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με 
διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από 
τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019, 

- της αριθ. 17 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ. πρωτ. 6510/28.12.2016 
(ΑΔΑ: ΩΕ7ΤΟΞΤΒ-Ε7Ω) σχετικά με την ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- Του Ν. 4364/2016 (Φ.Ε.Κ. 13Α / 05.02.2016) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2009/138ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 
2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο 
άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την συμπλήρωση εποπτεία των χρηματοοικονομικών οντοτήτων που 
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της 
νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 

- Της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Την αριθ. 818/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση της πίστωσης σε βάρος του 

Κ.Α.00.64.08 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και 2023 της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
(ΑΔΑ:6Ν6Λ469ΗΞ2-3ΝΦ  και ΑΔΑΜ: 21REQ009744765 2021-12-14).  

3. Την αριθ. 347/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (ΑΔΑ:6ΞΞΘ469ΗΞ2-ΥΩΝ), 
περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Ασφάλιση (α) περιουσίας (με 
κατονομαζόμενους κινδύνους) (β) γενικής αστικής ευθύνης & εργοδοτικής ευθύνης του 
οργανισμού και του ελληνικού δημοσίου ως ιδιοκτήτης των παραχωρούμενων ακινήτων και (γ) 
ευθύνης διευθυντών και στελεχών», προϋπολογισμού  90.000,00€. 

4. Την ανάγκη λήψης υπηρεσιών Ασφάλισης Περιουσίας  (με κατονομαζόμενους κινδύνους) Γενικής    
Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης, Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών 

 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 7η Δεκεμβρίου 
2022 και ώρα 15:00'. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί την Τετάρτη 12η Δεκεμβρίου 2022 και 
ώρα 11:00'π.μ. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 9 και 10 της με αρ. 64233/2021 (Β’ 2453) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ta ιτήματα 
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά (ψηφιακά) υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ηλεκτρονικά (ψηφιακά) υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
 
1.6 Δημοσιότητα  
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η Περίληψη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 
του Ν. 4412/2016. 

Προκήρυξη-Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της 
παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση 
(URL): www.olig.gr στη διαδρομή: ► Προκηρύξεις- Διαγωνισμοί. 

Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο και καταβάλλεται από τον  
οικονομικό φορέα που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος και εισπράττεται με την πρώτη πληρωμή 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
1. Η Περίληψη της παρούσας (ΑΔΑ: …………….) όπως έχει δημοσιευτεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Ελληνικό 

Τύπο. 
2. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]. 
3. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της.  
1. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Περαιτέρω, δεν προβλέπεται εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 21 του ν. 4412/2016 περί επιβολής ιδιαίτερων 
απαιτήσεων εχεμύθειας στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχει ο Αναθέτων Φορέας καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο πέντε (5) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 
για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 
(Α'188) (άρθρο 80, παρ. 10 του ν.4412/2016). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
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εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.  
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Ο Αναθέτων Φορέας ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 
ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας 
των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν: 

 Ασφαλιστικές Εταιρείες, που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., και 
διαθέτουν την άδεια λειτουργίας και τη νομική μορφή και που απαιτεί ο Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 
13Α/05.02.2016) όπως ισχύει.  

 Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ 
(Ενιαίου Οικονομικού Χώρου) ή σε κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την  Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε με 
το Ν. 2513/97 ή σε κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες  με την Ε.Ε.  με τη νομική 
μορφή που απαιτεί το άρθρο 8 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ  όπως ισχύει, ή με τη νομική μορφή που 
απαιτείται κατά περίπτωση  από τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί  με την Ε.Ε. 
  

Αποκλείονται από το διαγωνισμό πράκτορες, ασφαλειομεσίτες και μεσάζοντες εν γένει. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις 
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 
χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. O αναθέτων 
φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
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εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 
242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα 
και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται 
κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 
απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί 
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, 
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός.  

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 
 
Κριτήρια Επιλογής 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους . 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία   

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  

α)απαιτείται να έχουν παράσχει ασφάλιση συναφών δραστηριοτήτων και αντίστοιχου μεγέθους από 
πλευράς ασφαλιζομένων κεφαλαίων και ορίων  

β) κατά τη διάρκεια τελευταίων 3 ετών (2018, 2019, 2020), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον  

-Τρείς (3) τουλάχιστον πελάτες – ασφαλιζόμενους, οι οποίοι διατηρούν ασφαλιστήρια στον Κλάδο 

Περιουσίας με ασφαλιζόμενα κεφάλαια τουλάχιστον δέκα  εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00€) έκαστο, 

-Τρείς (3) τουλάχιστον πελάτες – ασφαλιζόμενους, οι οποίοι διατηρούν ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης 
με ασφαλιζόμενο όριο τουλάχιστον τριών  εκατομμυρίων  ευρώ (3.000.000€), 

-Τρείς (3) τουλάχιστον πελάτες -ασφαλιζόμενους, οι οποίοι διατηρούν ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης 
Στελεχών Διοίκησης με ασφαλιζόμενο όριο τουλάχιστον τριών  εκατομμυρίων  ευρώ (3.000.000€). 
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2.2.6  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  
 
2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4-
2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 1. 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παρ. 2.2.3 της παρούσης 
και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το 
οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 
του. 

2.2.6.2. Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5 .κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
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υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
- μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η 
απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
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από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet. 

γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.3, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας καθώς και για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της 
παραγράφου 2.2.5 προσκομίζουν 

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 
 
β) Καταστάσεις πελατών στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε πέραν της επωνυμίας 
του ασφαλιζομένου αριθμός, η ημερομηνία του συμβολαίου ασφάλισης και το ύψος του ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου κατά περίπτωση. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
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οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη, για ΟΛΑ ΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ, με την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των 
κινδύνων που περιλαμβάνει κάθε τμήμα.   
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου του 
Αναθέτοντος Φορέα, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς τον Αναθέτοντα Φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) ΚΥΑ με θέμα «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ο Αναθέτων 
Φορέας ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με την τιμή μονάδας, την προσφερόμενη 
ποσότητα, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4 Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω 
σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων.  
Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille, 
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, 
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, ο Αναθέτων Φορέας 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει 
στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής 
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συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί 
απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια 
έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την 
απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, 
ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα 
εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με 
το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της 
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 
 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF (αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες 
για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του 
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υποσυστήματος Promitheus ESPDint παραθέτονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ). 

Τεχνική Προσφορά  

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Κείμενο ασφαλιστηρίου συμβολαίου (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, εξαιρέσεις κάλυψης κλπ.) που θα 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο παράρτημα. 
• Κατάσταση με τα τμήματα με προαιρετική αντασφαλιστική υποστήριξη. 
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα ονόματα 
και οι διευθύνσεις των συμβατικών και προαιρετικών αντασφαλιστών, τα ποσοστά εκάστου 
αντασφαλιστή στο πρόγραμμα, καθώς και το ποσοστό της ιδίας του κράτησης, εάν υφίσταται. 
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν, σε περίπτωση 
που χρησιμοποιηθούν προαιρετικοί αντασφαλιστές, ότι η εξασφαλισμένη αντασφαλιστική υποστήριξη 
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνολικού ορίου κάλυψης ή εάν η κάλυψη εκφράζεται σε 
επίπεδα (layers), ότι η ελάχιστη εξασφαλισμένη αντασφαλιστική υποστήριξη ανέρχεται σε ποσοστό 50% 
του ορίου κάλυψης ανά επίπεδο και ότι το ποσοστό συμμετοχής του πρώτου τη τάξει προαιρετικού 
Αντασφαλιστή (Leading Reinsurer ή Leader) θα είναι τουλάχιστον 20%. 
• Έγγραφα Αντασφαλιστών(δεν απαιτείται να είναι μεταφρασμένα εάν είναι στα Αγγλικά): 
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συμβατικοί αντασφαλιστές, έγγραφη αποδοχή του Leading 
Underwriter ή Leaderσυμβατικού αντασφαλιστή ότι γνωρίζει τη Διακήρυξη και αποδέχεται τη συμμετοχή 
του στην κάλυψη (υπογεγραμμένη επιστολή / βεβαίωση του αντασφαλιστή). 
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν προαιρετικοί αντασφαλιστές την έγγραφη δήλωσή τους ότι 
γνωρίζουν την Διακήρυξη και αποδέχονται την συμμετοχή τους. 
•  Αξιολόγηση Ασφαλιστή / Αντασφαλιστή (δεν απαιτείται να είναι μεταφρασμένο εάν είναι στα 
Αγγλικά). Όλοι οι αντασφαλιστές (τόσο οι συμβατικοί, όσο και οι προαιρετικοί), οι οποίοι συμμετέχουν 
στον κίνδυνο πρέπει να διαθέτουν βαθμίδα αξιοπιστίας "A" τάξης, εάν είναι Leaders και "A-" εάν είναι 
Followers, από διεθνούς κύρους αναγνωρισμένες εταιρείες αξιολόγησης, όπως Standard&Poor's, ή 
αντίστοιχα ισότιμα των A.M.Best's, Moody's& / ή Fitch's. 
    •        Οποιοδήποτε άλλο τεχνικό έντυπο είναι κατά την κρίση του διαγωνιζομένου σημαντικό ή 

χρήσιμο. 
*Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η μετάφραση στα Ελληνικά των πρότυπων λεκτικών (wording) των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης) 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά» και 
συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Στη συνέχεια, 
το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά από 
τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του Συστήματος και του παραγομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Επιπλέον, ο προσφέρων υποχρεούται να υποβάλει, το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, του 
Παραρτήματος V της παρούσας διακήρυξης, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή σε περίπτωση που 
αυτός είναι νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του, χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του. 
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Στην Οικονομική Προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή των επιμέρους Κλάδων 
Ασφάλισης, η τιμή καθαρών ασφαλίστρων κάθε Τμήματος Ασφάλισης και η μικτή τιμή ασφαλίστρων, 
καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που 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, καθώς και ο κοινός συντονιστής 
ασφαλιστής (Leading Underwriter ή Leader). 

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται 
ολογράφως και αριθμητικώς το προσφερόμενο ποσό, οπότε σε περίπτωση ασυμφωνίας ισχύει το 
ολογράφως προσφερόμενο ποσό. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον αναθέτοντα φορέα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (2) δύο 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Αναθέτοντα 
Φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 
με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, ο 
Αναθέτων Φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
Ο Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
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οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 παρ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Τετάρτη 12η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00'π.μ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της  

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων. 
Ο Αναθέτων Φορέας, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται 
αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά 
σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε 
σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ 
αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 
αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.  
Ειδικότερα: 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από τον Αναθέτοντα Φορέα απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα σχετικώς 
προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 
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ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών. 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  
αυτής. 
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στον Αναθέτοντα Φορέα, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
ο Αναθέτων Φορέας καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
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συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς τον Αναθέτοντα Φορέα, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο Αναθέτων Φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν ο Αναθέτων Φορέας ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 
εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Αναθέτοντος Φορέα για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
του Αναθέτοντος Φορέα η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο του 
Αναθέτοντος Φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  
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3.3 Κατακύρωση – σύναψη της σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου 
στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες 
της αναθέτουσας αρχής195. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον 
της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά, 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 

δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 
την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή 
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς 
μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου 
στον ανάδοχο. 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, 
ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.200 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, 
με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων 
ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να 
εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 
197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του202 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του 
στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την 
Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν 
τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας 
αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 

σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω 
ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, 
αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 
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Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται 
η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η 
άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
Ειδικότερα, ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω 
μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον Αναθέτοντα Φορέα 
για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον αναθέτοντα 
φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
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γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
 
4.4.3. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 
του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με 
απόφαση του αναθέτοντα φορέα. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 
τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1 Η πληρωμή των ετησίων ασφαλίστρων θα γίνεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, μετά 
την προσκόμιση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των σχετικών παραστατικών στις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του αναδόχου, μέχρι 
την καταβολή σε αυτόν του ποσού του λογαριασμού από το Ταμείο της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. δεν δικαιούται ο 
ανάδοχος να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως για την δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του. 

5.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα, με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
του άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1 (Παρακολούθηση της σύμβασης) 
καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από 
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση 
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
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την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό 
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

6. Παρακολούθηση της σύμβασης 

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την επιτροπή 
που συγκροτείται επίσης με απόφαση του  Αναθέτοντα Φορέα. η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος 

της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
 
 
 
 
Αθανάσιος Πορφύρης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

Α) Τμήμα Ι -Ασφάλισης Περιουσίας (με κατονομαζόμενους κινδύνους)  - 
Α1 – Πρόγραμμα Ασφάλισης Περιουσίας (με κατονομαζόμενους κινδύνους)  
Α2 – Πίνακας Ασφαλιζόμενων Αντικειμένων και Αξιών (επισυνάπτεται) 
Β) Τμήμα ΙΙ - Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης - 
Β1 – Πρόγραμμα Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης 
Β2 – Πληροφοριακά Στοιχεία για TRAFIC FIGURES 2006-2021 (Εξωτερικό) (επισυνάπτεται) 
Β3 – Πληροφοριακά Στοιχεία για TRAFIC FIGURES 2006-2021 (Εσωτερικό) (επισυνάπτεται) 
Γ) Τμήμα ΙΙΙ -Ασφάλισης Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών  
Γ1 – Πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών 
Γ2 – Πληροφοριακά Στοιχεία ΟΛΗΓ_2020_Ετήσια Οικονομική Έκθεση (επισυνάπτεται) 
Γ3 – Πληροφοριακά Στοιχεία ΟΛΗΓ_2020_Ισολογισμός_Στοιχεία και πληροφορίες (επισυνάπτεται) 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΜΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ) 
 

 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
A.Φ.Μ.  &  Δ.Ο.Υ.: 090102340  /  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ: Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός  
 Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας 
 46100 Ηγουμενίτσα 

και το Ελληνικό Δημόσιο ως ιδιοκτήτης των παραχωρηθέντων κτιρίων. 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 05.02.2022-05.02.2023 (12ης μεσημβρινής) 
 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 
 
A. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
Κτίρια, Βελτιώσεις κτιρίων, Μηχανολογικός εξοπλισμός μετά των εξαρτημάτων, παραρτημάτων και 
ανταλλακτικών αυτών, Ηλεκτρομηχανικές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός εν γένει περιλαμβανομένου και 
του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. 
Η κάλυψη κτιρίων αφορά όλες τις οικοδομές του ασφαλιζομένου συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων 
(με την προϋπόθεση ότι τα θεμέλια έχουν συμπεριληφθεί στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των κτιρίων), τον 
μόνιμο εξοπλισμό στα κτίρια, τα βοηθητικά κτίρια, μικρές εξωτερικές προεκτάσεις κτιρίων, 
προσαρτήσεις, διάδρομοι, τοίχοι πόρτες και περιφράξεις, υπηρεσίες οι οποίες είναι τηλεφωνικές 
καλωδιώσεις και αγωγοί, ηλεκτρικά όργανα, μετρητές, σωληνώσεις καλωδιώσεις και όλα τα σχετικά 
αντικείμενα και τα εξαρτήματά τους που επεκτείνονται από τα κτίρια στην περίμετρο των 
εγκαταστάσεων ή στους δημόσιους αγωγούς συμπεριλαμβανομένων και των υπογείων. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ : 
Ως επισυναπτόμενο πίνακα, ήτοι συνοπτικά: 
Κτιριακές εγκαταστάσεις,  συνολικής αξίας    € 14.608.300 
Μηχανολογικός εξοπλισμός, συνολικής αξίας    €      905.000 
Λοιπό Περιεχόμενο / Εξοπλισμός, συνολικής αξίας   €   1.447.000  
Σύνολο         € 16.960.300 πλέον 
Αστική Ευθύνη (μόνο υλικές ζημίες) συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων έναντι τρίτων / γειτόνων / 
ιδιοκτητών / μισθωτών       €   1.000.000 
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Έξοδα εκκαθάρισης ερειπίων και αποκομιδής συντριμμάτων πλέον δαπανών απαραίτητων για έξοδα / 
αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών κλπ. επαγγελματιών, έξοδα αδειών, μελετών κλπ. σχετικών 
απαιτήσεων δημοσίων αρχών     €     500.000  
Τελικό Σύνολο        € 18.460.300 
 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ : 
 Πυρκαγιά, Άμεση πτώση Κεραυνού 
 Πυρκαγιά από Δάσος 
 Καπνός προερχόμενος εντός και εκτός των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων 
 Ευρεία Έκρηξη 
 Ίδιες ζημίες του εκρηγνυόμενου αντικειμένου (π.χ. λέβητας θέρμανσης, θερμοσίφωνας, φιάλες ή 

συσκευές ή εγκαταστάσεις υγραερίου ή φυσικού αερίου) σε Α’ Κίνδυνο έως €100.000.- ανά γεγονός 
και για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

 Πτώση αεροσκαφών ή/& αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 
 Υπερηχητικό κύμα (Sonic Boom) 
 Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων 
 Πτώση δένδρων και/ή κλαδιών και/ή στύλων συνεπεία επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου 

περιλαμβανομένου και του κόστους απομάκρυνσης αυτών 
 Ζημιές βραχυκυκλωθέντος αντικειμένου (ηλεκτρικές ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, συσκευές, 

μηχανήματα) : 
 με εστία πυρκαγιάς σε Α’ Κίνδυνο €200.000.-  ανά γεγονός και για όλη την περίοδο ασφάλισης 
 άνευ εστίας πυρκαγιάς σε Α’ Κίνδυνο €100.000.-  ανά γεγονός και για όλη την περίοδο 

ασφάλισης 
 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές 
 Κακόβουλες ενέργειες, βανδαλισμός  
 Τρομοκρατικές ενέργειες 
 Σεισμός και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων με την 

προϋπόθεση ότι οι αξίες τους έχουν υπολογισθεί στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των οικοδομών 
 Παλιρροϊκό κύμα είτε είναι επακόλουθο σεισμού (tsunami) είτε όχι. 
 Καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση εδάφους συνεπεία τυχαίου γεγονότος (Όρος Ένωσης) 
 Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ύδατος, σωληνώσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων 

ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, περιλαμβανομένων των μέσων πυρόσβεσης.  
 Διαρροή σωληνώσεων αποχέτευσης  
 Τυχαία διαρροή sprinklers (όπου υφίστανται) 
 Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Βροχή, Χιόνι, Βάρος χιονιού, Χαλάζι, Παγετός 
 Ανεμοστρόβιλος, Κυκλώνας, Τυφώνας 
 Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι €150.000.-  ανά γεγονός και για όλη την περίοδο ασφάλισης  
 Έξοδα διερευνητικών εργασιών διαρροής υγρού και αποκατάστασης ζημιών στις αντίστοιχες 

σωληνώσεις και εγκαταστάσεις  
 Τυχαία θραύση κρυστάλλων / καθρεπτών, εσωτερικών και εξωτερικών ως και επιγραφών σταθερά 

προσδεμένων στην οικοδομή, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς / τοποθέτησης και 
των ζημιών σε γράμματα / πλαίσια σε Α’ Κίνδυνο €150.000.-  ανά γεγονός και για όλη την περίοδο 
ασφάλισης 

 Κλοπή διαρρήξεως, αναρριχήσεως ή ληστείας συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στα ασφαλιζόμενα 
αντικείμενα κατά τη διάρκεια ή απόπειρα κλοπής  

 Αυτόματη κάλυψη νεοαποκτηθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων μέχρι ποσού €150.000.- με 
υποχρέωση ενημερώσεως των ασφαλιστών εντός (90) ημερών από την ημερομηνία απόκτησής τους 
και καταβολής αναλογικών ασφαλίστρων 

 Όρος Πρόνοιας 10%. Δηλούται και συμφωνείται ότι ο ασφαλιζόμενος δεν θα θεωρείται 
συνασφαλιστής εάν κατά το χρόνο της ζημίας η αξία των παγίων ασφαλισμένων αντικειμένων, 
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υπερβαίνει κατά 10% τις ασφαλιζόμενες αξίες. Εάν το υπερβάλλον είναι ανώτερο του 10% τότε ο 
ασφαλιζόμενος θα θεωρείται συνασφαλιστής για το υπερβάλλον του 10% ποσοστού 

 Όρος 72 ωρών σεισμού και λοιπών φυσικών φαινομένων 
 Έξοδα εκκαθάρισης ερειπίων και αποκομιδής συντριμμάτων πλέον δαπανών απαραίτητων για έξοδα 

/ αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών κλπ. επαγγελματιών, έξοδα αδειών, μελετών κλπ. σχετικών 
απαιτήσεων δημοσίων αρχών μέχρι € 500.000 ανά γεγονός και για όλη την περίοδο ασφάλισης (θα 
προσαυξάνει το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πυρκαγιάς) 

 Δαπάνες αποφυγής και ελαχιστοποίησης της ζημίας μέχρι 10% επί της ζημίας. 
 Έξοδα μεταφοράς, προσωρινής μεταστέγασης ως και έξοδα φύλαξης συνεπεία επέλευσης 

καλυπτόμενου κινδύνου μέχρι €250.000.- ανά γεγονός και για όλη την περίοδο ασφάλισης 
(συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πυρκαγιάς) 

 Αυτόματη ανασύσταση κεφαλαίου κατόπιν αποκατάστασης υλικής ζημίας με καταβολή αναλογικών 
ασφαλίστρων   

 Αστική Ευθύνη (μόνο υλικές ζημίες) συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων έναντι τρίτων / γειτόνων / 
ιδιοκτητών / μισθωτών και έως του ποσού των €1.000.000.- ανά γεγονός και για όλη την περίοδο 
ασφάλισης (θα προσαυξάνει το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πυρκαγιάς) 

 Η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης επεκτείνεται και καλύπτονται ζημίες στα ασφαλιζόμενα 
αντικείμενα από καλυπτόμενο κατά τη διάρκεια που γίνονται αναγκαίες εργασίες προϋπολογισμού 
μέχρι €500.000.-, οι οποίες έχουν σχέση με τη λειτουργία της και αφορούν συντήρηση, επισκευή, 
ανακαίνιση, βελτιώσεις, καθαρισμό (περιλαμβανομένων και τυχόν νέων κατασκευών στα πλαίσια της 
επισκευής, ανακαίνισης, βελτιώσεων) υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνονται τα εκ του νόμου 
προβλεπόμενα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σε περίπτωση που γίνονται εργασίες οι οποίες 
αφορούν νέες κατασκευές (πέραν των ως άνω αναφερθέντων πλαισίων) ή εργασίες ως ανωτέρω 
προϋπολογισμού άνω των € 500.000, τότε ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να δηλώνει τις εργασίες αυτές 
πριν την έναρξή τους στην ασφαλιστική εταιρία και οι όροι και οι προϋποθέσεις θα συμφωνούνται 
ανά περίπτωση. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες 
προφύλαξης και ασφάλειας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις περί πυροπροστασίας και 
από την υπ’ αριθμ. (7) Διάταξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περιπτώσεις εκτελέσεως θερμών 
εργασιών. Δεν καλύπτονται απώλειες ή ζημίες στις ίδιες τις εργασίες . 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ : 
 Βάση αποτίμησης: Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς 
 Καλύπτονται και ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα προερχόμενες από αναγκαίες ενέργειες 

πυρόσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον ασφαλιζόμενο χώρο ή/& σε γειτονικό χώρο. 
 Καλύπτονται και οι ζημιές εκείνες που θα προέλθουν από ή στα κάθε είδους εύφλεκτα υλικά, τα 

οποία αποθηκεύονται στους χώρους του ασφαλιζομένου και έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία 
του, με την προϋπόθεση συμμόρφωσης του ασφαλιζομένου με τις διατάξεις που εκδίδονται από τις 
αρμόδιες αρχές και ορίζουν τον τρόπο εναποθήκευσης των εύφλεκτων υλικών. 

 Ο περιβάλλων χώρος, ήτοι ασφάλτωση περιβόλου, περιφράξεις, μαντρότοιχοι, υπόστεγα/στέγαστρα 
(από σιδηροκατασκευή, μεταλλική ή ξύλινη κατασκευή), τέντες, πεζούλια κλπ. καλύπτεται για το 
σύνολο των παρεχόμενων ασφαλιζομένων κινδύνων. Ειδικότερα για τους κινδύνους εξ υδάτων / 
καιρικών φαινομένων, κακόβουλης βλάβης και ζημιών κλέπτη η κάλυψη θα παρέχεται μέχρι € 
250.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.     

 Υφίσταται υπό εκτέλεση έργο επέκτασης του Λιμένα (Φάση Γ1). Βρίσκεται υπό κατασκευή και σε 
εξέλιξη, αφορά 90 στρέμματα, 1 δακτυλιοειδή αποβάθρα και την κατασκευή του νότιου 
κρηπιδώματος  μήκους 610 μέτρων. Αναμένεται η ολοκλήρωση και η παράδοση στην ΟΛΗΓ περί τα 
τέλη του 2022. 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 
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 Δηλωθέντα μέτρα πυροπροστασίας: Στον λιμένα φιλοξενείται Πυροσβεστικός Σταθμός με τον οποίο 
κάνει και ασκήσεις ετοιμότητας. Στους χώρους του Λιμένα υφίσταται ενεργητική και παθητική 
προστασία 

 Δηλωθέντα μέτρα προστασίας εκ κλοπής: Η ΟΛΗΓ εφαρμόζει πλήρως τα ISPS, έχει μόνιμη 
συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία security και εφαρμόζει ανελλιπώς και πλήρως διαδικασίες 
πρόσβασης στους χώρους αρμοδιότητάς της. 

 
ΑΦΑΙΡΕΤΕΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:  
 Για τους κινδύνους σεισμού και/ή πυρκαγιάς συνεπεία σεισμού και Καθίζησης, ύψωσης, 

κατολίσθησης εδάφους: 2% επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου 
 Για τους κινδύνους νερών / καιρικών φαινομένων & κλοπής : 10% επί της ζημίας με ελάχιστο το ποσό 

των € 1.250 για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός 
 Για τους κινδύνους Βραχυκυκλώματος και Θραύσης κρυστάλλων / επιγραφών: € 500 για κάθε ένα 

ζημιογόνο γεγονός 
  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ : 

Δεν έχουν γνωστοποιηθεί ζημιογόνα συμβάντα κατά τα τελευταία 5 έτη  
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
TYPE OF INSURANCE : PORT / TERMINAL OPERATORS LIABILITY  
  INSURANCE   
  &  
  EMPLOYERS’ LIABILITY INSSURANCE 
   
INSUREDS : IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A. 
ADDRESS : Central Passenger Station 
  New Igoumenitsa Port 
  46100 I Igoumenitsa 
  Greece 

&/or the Greek State as owner of the leased buildings 
 
PERIOD : Effective from 06.02.2022 (00.01) 
  To 06.02.2023 (00.01) 

Both days inclusive, local standard time at the address of the Assured 
 
INTEREST : To indemnify the Assureds in respect of their Third Party Legal or 

Contractual liabilities arising out of their operations, locations and 
activities as Port Authority. 

 
 
BASIS OF INSURANCE : OCCURANCE BASIS 
 
LIMITS OF LIABILITY :  
€ 3.000.000 each accident Sub-Limited any one accident and in the annual aggregate as follows: 
€ 500.000 – Employers Liability (€ 150.000 per person) 
€ 500.000 – Fire Extension      LSW 1511 
€ 500.000 – Advise & Information    LSW 1512 
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€ 250.000 – Fines & Duty     LSW 1513 
€ 500.000 – Infringement of Personal Rights  LSW 1514 
€ 500.000 – Wrongful delivery of cargo   LSW 1515 
 
DEDUCTIBLE : € 50.000 each accident 
  For Employer’s Liability : 3 first days after the day of the accident 
 
TERRITORIAL LIMITS : Greece 
 
CONDITIONS : Wavelength Ports ant Terminal Consortium Section 1 – Liability 

Wording LSW 1510 
  Wavelength Ports ant Terminal Consortium – General Policy Provisions 

LSW 1524 
  LSW 1511 – Fire Extension 
  LSW 1512 – Advise & Information 
  LSW 1513 – Fines & Duty  
  LSW 1514 – Infringement of Personal Rights 
  LSW 1515 – Wrongful delivery of cargo 
  Brokers Cancellation Clause 
 
  Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical 

and Electormagnetic Weapons Exclusion Clause 10.11.03 CL 370 
  Sanction Limitation and Exclusion Clause JL2010/0005 15.9.2010 and/ 

or Sanction Limitation and Exclusion Clause (LMA3100) 
  Communicable Disease Exclusion JL 2020-013 and/ or LMA 5396 

Communicable disease exclusion 
  Marine Cyber Endorsement LMA5403 and/ or LMA Cyber and data 

total exclusion endorsement 
  Language Declaration Clause 
 
CHOICE OF LAW 
AND JURISDICTION : This insurance shall be governed by and construed in accordance with 

the laws of Greece and the exclusive jurisdiction of the courts of 
Greece. 

 
 

INFORMATION: 
 Facilities: 

o Ro-ro Terminals 
o Passenger Terminals 

 Services: 
o Dredging 
o Tugs 
o Navigational information and aids 
o Marine Traffic Control 
o Maintained water depths 
o Buoys and lighting 
o Bunkering 
o Waste disposal 
o Security 
o Emergency (Fire extinguishing services) 
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 Traffic figures: as attached 
 Turn over for 2021 & 2022: as below: 
    2021 2022 
ΚΩΔ. Περιγραφή     
73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6.269.000,00 6.353.900,00 
73.00 Έσοδα από λιμενικά τέλη εσωτερικού 1.439.400,00 1.453.800,00 
73.01 Έσοδα από λιμενικά τέλη εξωτερικού 2.464.100,00 2.488.800,00 
73.02 Έσοδα προσδέσεων-πρυμνοδετήσεων 1.413.400,00 1.427.600,00 

73.03 Έσοδα από υπηρεσίες ζυγοπλάστ. & 
φύλαξη αποσκευών 285.200,00 310.000,00 

73.04. Εσοδα από Εμπορευματική κίνηση 
Λιμένα (Χύδην + ασυνοδευτα) 41.000,00 41.300,00 

73.05 Έσοδα Cruise Terminal 12.000,00 12.100,00 
73.06 Έσοδα από Τέλος ασφαλείας 633.900,00 640.300,00 
73.07 Έσοδα από Ηλεκτροδότηση 41.500,00 42.000,00 
73.09 Έσοδα από υδροδότηση 40.900,00 41.400,00 
73.10 Έσοδα καταλοίπων πλοίων  195.000,00 197.000,00 
73.95 Μείον κρατήσεις εσόδων υπέρ ΜΤΝ -297.400,00 -300.400,00 
 Payroll : Information as below: 

Σε απάντηση του σχετικού email και όσον αφορά την μισθοδοσία προσωπικού σας ενημερώνω 
ότι το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων συνολικά (14 άτομα) για το τρέχον έτος ανέρχεται στο 
ποσό 294.576,17€  από το οποίο το κόστος μισθοδοσίας των διοικητικών υπαλλήλων 
223.394,60€ και  71.181,57€ των μη διοικητικών υπαλλήλων (τεχνικούς & οδηγό) Να 
επισημάνουμε ότι ο αριθμός των υπαλλήλων έχει μειωθεί λόγο κινητικότητας, έχουν αποχωρήσει 
από της 1 Απριλίου 2021 τέσσερεις (4) διοικητικοί υπάλληλοι. 
Για το επόμενο έτος προϋπολογίζεται ως συνολικό κόστος μισθοδοσίας ( 10 άτομα) 279.314,37€ 
Πιθανόν να έχουμε και μια ακόμη αναχώρηση λόγω συνταξιοδότησης (δεν την έχω λάβει υπόψη 
στον προϋπολογισμό) Το κόστος μισθοδοσίας των διοικητικών υπαλλήλων   προϋπολογίζεται 
208.132,80€.  

 Claims History: Received information as below: 
Η παράγραφος Claims History διαμορφώνεται ως κατωτέρω: 

 Αγωγές τρίτων για ζημίες φορτηγών από κακοτεχνίες στις σχάρες ομβρίων και στους 
δρόμους με αποζημιώσεις / απαιτήσεις που κυμαίνονται από € 5.000 έως € 50.000 περίπου 

 Θάνατος εργαζόμενου το 2009 κατά τον έλεγχο οχημάτων από τους λιμενικούς, για την 
ύπαρξη εντός αυτών λαθρομεταναστών. Στις 22.09.2021 εκδικάστηκε ενώπιον του 
Τριμελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας αγωγή των οικείων του θανόντος για ψυχική οδύνη. 
Το ποσό της αιτούμενης αποζημίωσης ανέρχεται στις 600.000 ευρώ (εξακόσιες 
χιλιάδες). Δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα οριστική απόφαση. 

 Αγωγή ασφαλιστικής εταιρίας κατά του ΟΛΗΓ (υποκατάσταση – αναγωγικά δικαιώματα) 
από πλημμυρικά φαινόμενα εντός χερσαίας ζώνης. Δεν έχει εκδικασθεί (καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων η 7-01-2022.) 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
Έναντι καταβολής του Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου, ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης της Ασφάλισης 
συμφωνούν  τα ακόλουθα: 
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΡΗΤΡΑ CLAIMS MADE).    
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1 .  Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ  

1.  Λήπτης Ασφάλισης 
  
Έδρα Λήπτη της 
Ασφάλισης: 
 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
 
Επιβατικός Σταθμός Τ2 -Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Ηγουμενίτσα, 46100 
 

2.  Περίοδος 
Ασφάλισης: 

Από: 30.01.2022  
Έως: 30.01.2023                
 

3.  Όριο Ευθύνης Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών για 
όλους τους Ασφαλισμένους για όλες τις 
ασφαλιστικές καλύψεις και επεκτάσεις 
κάλυψης, σωρευτικά, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
υπεράσπισης.   

ΕΥΡΩ 3,000.000 ανά 
ζημιογόνο γεγονός και 
αθροιστικά για όλη την 
περίοδο ασφάλισης 
 

4.  Επιμέρους Όρια 
Ευθύνης: 

Ασφαλιστική κάλυψη 1.7 (Έξοδα  
Υπεράσπισης σχετικά µε Σωματικές Βλάβες 
και Υλικές Ζημιές): 
 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 2.6 
(Επείγοντα Έξοδα Υπεράσπισης) 
 
Τα επιμέρους όρια ευθύνης περιλαμβάνονται 
στο Όριο Ευθύνης και σε καμία περίπτωση 
δεν το αυξάνουν.  
 

ΕΥΡΩ 50.000 
 
 
 
10% του Ορίου Ευθύνης 
 

5.  Προστασία Μη 
Εκτελεστικών μελών 
του Δ.Σ 

Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης για κάθε ένα από 
τα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ του Λήπτη 
της Ασφάλισης 
 
Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης για όλα τα Μη 
Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ του Λήπτη της 
Ασφάλισης αθροιστικά 
 

 
 
EΥΡΩ 100,000 0 για κάθε 
ένα μη Εκτελεστικό 
Διευθυντικό Στέλεχος 
 
EΥΡΩ 500,000 αθροιστικά 
για όλα τα μη Εκτελεστικά 
Διευθυντικά Στελέχη 

6.  Απαλλαγή  Οι Απαλλαγές δεν εφαρμόζονται σε Ζημία 
Ασφαλισμένου Προσώπου η οποία δεν έχει 
αποζημιωθεί από την Εταιρεία (ασφαλιστική 
κάλυψη 3.1(i)) 

 
 
 
 

Ζημία από κάθε Απαίτηση Κινητών Αξιών 
κατά της Εταιρείας: 

Δεν εφαρμόζεται  
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  Ζηµία από κάθε Απαίτηση ΗΠΑ σχετικά µε 
Εργατική Απαίτηση: 

Δεν εφαρμόζεται 

  Ζηµία από κάθε άλλη Απαίτηση: € 0 
7.  Ετήσιο Ολικό 

Ασφάλιστρο 
Είναι το ποσό των: 
το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 
 
Καθαρά ασφάλιστρα:  
Δικαίωμα συμβολαίου: 
Φ.Α.: 

ΕΥΡΩ ΤΒΑ 
 
 
ΕΥΡΩ ΤΒΑ 
{ Ποσό } 
{ Ποσό } 

8.  Ημερομηνία 
Αναδρομικής 
Ισχύος: 

 
 
 

 
31η Ιανουαρίου 2014 

9.  Ασφαλιστικές 
Καλύψεις 

Ο Ασφαλιστής παρέχει σύμφωνα με τους 
όρους του Ασφαλιστηρίου τις ακόλουθες 
καλύψεις μόνο εφόσον δίπλα από αυτές 
υπάρχει η λέξη «ισχύει» 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.1 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.2 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.3 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.4 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.5 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.6 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.7 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.8 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.9 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.1 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.2 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.3 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.4 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.5 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.6 

 
 
 
 
Καλύπτεται 
Δεν Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
Καλύπτεται 
 

10.  Ασφαλιστής  
Διεύθυνση 
Ασφαλιστή 

ΤΒΑ  

11.  Γεωγραφικά  
Όρια Κάλυψης 

Παγκοσμίως εξαιρουμένης της Βορείου 
Αμερικής 

 

12.  Συνημμένοι 
ειδικοί Όροι 

1. Εξαίρεση Επαγγελματικής Ευθύνης 
2. Εξαίρεση Βορείου Αμερικής 
3. Εξαίρεση Ρύπανσης (καλύπτονται ωστόσο τα Έξοδα Υπεράσπισης μέχρι 

το επιμέρους όριο κάλυψης € 1.000.000 το οποίο συμπεριλαμβάνεται 
στο Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης) 

4. Επέκταση Κάλυψης Δικηγόρων Με έμμισθη Εντολή 
5. 6 χρόνια Ειδική Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης 

13.  Τρόπος Πληρωμής Εφάπαξ  
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2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
 

 2.1  ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ  
  
 Αν το περιεχόμενο του  Ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την πρόταση ασφάλισης καθώς και από 
οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης. Το 
δικαίωμα αυτό ασκείται αποκλειστικά και μόνο με τη συμπλήρωση και αποστολή του 
συνημμένου υποδείγματος Α’ (δήλωση εναντίωσης) με συστημένη επιστολή στα κεντρικά 
γραφεία του Ασφαλιστή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του 
Ασφαλιστηρίου.  

  
 2.2  ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ  

  
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν παρέλαβε το ειδικό έντυπο πληροφοριών με τις 
προβλεπόμενες από το νόμο πληροφορίες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ασφάλισης, έχει 
δικαίωμα  εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται αποκλειστικά και μόνο με την συμπλήρωση 
και αποστολή του συνημμένου υποδείγματος Β’ (δήλωση εναντίωσης) με συστημένη επιστολή 
στα κεντρικά γραφεία του Ασφαλιστή, εντός δεκατεσσάρων ημερών (14) από την ημερομηνία 
παράδοσης του Ασφαλιστηρίου.  

  
 2.3  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  

  
 Εάν η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου είναι μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο Λήπτης της 
Ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους παραπάνω, να υπαναχωρήσει από το 
Ασφαλιστήριο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την  παράδοση του Ασφαλιστηρίου. Το 
δικαίωμα αυτό ασκείται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη δήλωση που αποστέλλεται στα 
κεντρικά γραφεία του Ασφαλιστή.   
 Εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετικά, η παράδοση και παραλαβή του Ασφαλιστηρίου 
τεκμαίρεται από την καταβολή του ασφαλίστρου.  

  
 2.4  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  

  
 Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα (εναντίωσης 
ή υπαναχώρησης), το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την αρχή σαν να μην είχε ποτέ συναφθεί, 
από την ημέρα παραλαβής της δήλωσης εναντίωσης ή της δήλωσης υπαναχώρησης από τον 
Ασφαλιστή. Τυχόν ασφάλιστρο που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημέρα της εναντίωσης ή της 
υπαναχώρησης θα επιστρέφεται στον Λήπτη της Ασφάλισης.  
Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν έχει ήδη 
γνωστοποιηθεί Απαίτηση στον Ασφαλιστή, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου, πριν από 
την παραλαβή της ως άνω δήλωσης εναντίωσης ή υπαναχώρησης.  

 
Έναντι καταβολής του Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου, ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης της Ασφάλισης 
συμφωνούν  τα ακόλουθα: 
 

 
 
 
 
 

21PROC009810254 2021-12-22



48 

 
 
 
 
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  

 
Οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται μόνο για Απαιτήσεις που εγείρονται για πρώτη 
φορά κατά την Περίοδο Ασφάλισης και γνωστοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου.   
  

3.1 ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
  
Ο Ασφαλιστής θα:   

(i) Αποζημιώσει το Ασφαλισμένο Πρόσωπο για τη Ζημία ή θα καταβάλει για 
λογαριασμό του Ασφαλισμένου Προσώπου το ποσό της Ζημίας στο μέτρο που το 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο δεν έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία.  

(ii) Αποζημιώσει την Εταιρεία για τη Ζημία που υπέστη το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο στο μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο έχει αποζημιωθεί από την 
Εταιρεία.   

  
3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ   

  
Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τη Ζημία που υπέστη η ίδια από Απαίτηση Κινητών 
Αξιών.   
  

3.3 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
  
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Έρευνας που πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.   
  

3.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.   
  
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει για λογαριασμό κάθε Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης, το οποίο τελεί υπό την ιδιότητα αυτή κατά την Περίοδο 
Ασφάλισης, τη Ζημία που αυτό υπέστη μέχρι το Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης και στο μέτρο που δεν 
έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία και δεν αποτελεί αντικείμενο καμίας άλλης ασφάλισης.   
   

3.5 ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ  
  
 Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Έκδοσης που πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.   
  

3.6 ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
  
Ο Ασφαλιστής θα:   

(i) Αποζημιώσει το Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού για τη Ζημία ή θα καταβάλλει 
για λογαριασμό του Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού το ποσό της Ζημίας στο 
μέτρο που ο Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού δεν έχει αποζημιωθεί από την 
Εταιρεία, από τον Ανεξάρτητο Οργανισμό ή από άλλο ασφαλιστήριο.   

(ii) Αποζημιώσει την Εταιρεία για τη Ζημία που υπέστη ο Διευθυντής Ανεξάρτητου 
Οργανισμού στο μέτρο που ο Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού έχει 
αποζημιωθεί από την Εταιρεία.   

  
3.7 ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  
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Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Υπεράσπισης που πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο για κάθε Απαίτηση σχετικά με Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές, μέχρι το Επιμέρους 
Όριο Ευθύνης που αναγράφεται στο στοιχείο 4 του Πίνακα Ασφάλισης.   
  

3.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
  
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει (i) τα Έξοδα Εγγύησης και (ii) τα Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών 
Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα  που πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.   

3.9 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΗΜΗΣ  
    
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης που 
πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.   
  
  
4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  

 
  
 4.1  ΝΕΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  
  
Η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται αυτόματα σε κάθε Θυγατρική, την οποία ο Λήπτης της 
Ασφάλισης αποκτά ή ιδρύει μετά την έναρξη κάλυψης του Ασφαλιστηρίου, εκτός αν αυτή η 
Θυγατρική έχει προς διαπραγμάτευση Κινητές Αξίες της σε χρηματιστήριο αξιών ή άλλη οργανωμένη 
αγορά των Ηνωμένων  
Πολιτειών της Αμερικής.   
  
Για κάθε εταιρεία που το συνολικό μεικτό ενεργητικό της είναι μεγαλύτερο από το 25% του συνολικού 
μεικτού ενεργητικού του Λήπτη της Ασφάλισης, κατά την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου, η 
πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.1 ισχύει αυτόματα για διάρκεια 60 ημερών από τη στιγμή που η 
εταιρεία αυτή γίνεται Θυγατρική ή έως τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης, όποια εκ των δύο χρονικών 
περιόδων είναι μικρότερη. Μετά το πέρας των 60 ημερών η εταιρεία παύει να θεωρείται Θυγατρική 
για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου.  Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης ζητήσει για την εταιρεία 
αυτή επέκταση της κάλυψης για περίοδο άνω των 60 ημερών, και εφόσον υποβάλλει στον Ασφαλιστή 
επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου, ο Ασφαλιστής δύναται αλλά δεν 
υποχρεούται να επεκτείνει την κάλυψη σύμφωνα με όρους που θα υποβάλλει στο Λήπτη της 
Ασφάλισης. Προϋπόθεση για να εκδοθεί πρόσθετη πράξη που θα προσαρτάται στο  
Ασφαλιστήριο και θα επεκτείνει την κάλυψη για περίοδο άνω των 60 ημερών, είναι ο Λήπτης της 
Ασφάλισης να αποδεχτεί τους όρους του Ασφαλιστή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σχετικού 
επασφάλιστρου.   
  
Η κάλυψη οποιασδήποτε Απαίτησης που αφορά σε ή σχετίζεται με οποιαδήποτε Θυγατρική 
προϋποθέτει ότι η Άδικη Πράξη έλαβε χώρα κατά τη χρονική περίοδο που η εταιρεία ήταν Θυγατρική 
του Λήπτη της Ασφάλισης.   
  
 4.2  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται αυτόματα Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης διάρκειας 5 ετών 
από το λήξη της Περιόδου Ασφάλισης εφόσον το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί και δεν 
αντικατασταθεί από κανενός άλλου είδους ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης.   
  
 4.3  ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  
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Ο Ασφαλιστής θα παρέχει Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης ισόβιας διάρκειας για κάθε 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης αποχωρεί από τη θέση του ή 
συνταξιοδοτείται εφόσον το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί και δεν αντικατασταθεί ή στην περίπτωση 
που το ασφαλιστήριο ανανέωσης ή αντικατάστασης δεν καλύπτει τα απερχόμενα στελέχη. Η επέκταση 
4.3 δεν ισχύει στην περίπτωση που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο αποχωρεί ή συνταξιοδοτείται εξαιτίας 
Αλλαγής Ελέγχου.   
  
 4.4  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ  
   
Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη Ζημία, που προκύπτει από Απαίτηση που αφορά το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο, η οποία εγείρεται για πρώτη φορά κατά των κληρονόμων, κληροδόχων ή 
καταπιστευματοδόχων του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα καλυπτόταν από το Ασφαλιστήριο εάν 
στρεφόταν κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου.  
  
 4.5  ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
  
Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη Ζημία, που προκύπτει από Απαίτηση που αφορά το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο, η οποία εγείρεται για πρώτη φορά κατά του νομίμου συζύγου του, υπό την προϋπόθεση 
ότι η Απαίτηση θα καλυπτόταν από το Ασφαλιστήριο, αν στρεφόταν κατά του Ασφαλισμένου 
Προσώπου, και αφορά αποζημίωση για την είσπραξη της οποίας δύναται να γίνει εκτέλεση κατά 
περιουσίας, η οποία ανήκει (ή τεκμαίρεται ότι ανήκει) από κοινού στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο και 
τον / την  νόμιμο σύζυγο, ή περιουσιακού στοιχείου(ων), που έχει μεταβιβαστεί από το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο στον / στην νόμιμο σύζυγο.  
  
 4.6  ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ  
  
Εάν δεν είναι δυνατό να ληφθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος η προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του Ασφαλιστή για τα Έξοδα Υπεράσπισης που απαιτούνται επειγόντως σε σχέση με 
Απαίτηση, ο Ασφαλιστής θα εγκρίνει εκ των υστέρων αυτά μέχρι του ποσού του 10% του Ορίου 
Ευθύνης.    
  
5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

 
  
 5.1  ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  
  
 Ο  Ασφαλιστής  δεν  υποχρεούται  σε  οποιαδήποτε  πληρωμή  βάσει  του  
Ασφαλιστηρίου, αναφορικά με Ζημία που αφορά σε ή σχετίζεται με:  
(i) την με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση οποιουδήποτε κέρδους ή ωφέλειας, στην οποία ο 
Ασφαλισμένος  δεν είχε νόμιμο δικαίωμα, ή  (ii) δόλια πράξη ή παράλειψη.  
Οι εξαιρέσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο εφόσον αποδεικνύονται τελεσίδικα με δικαστική απόφαση, ή με 
απόφαση αρμόδιας διοικητικής ή άλλης αρχής ή οργάνου, καθώς και με σχετική δικαστική ή εξώδικη 
ομολογία του Ασφαλισμένου.   
Προκειμένου να εξακριβωθεί η εφαρμογή της εξαίρεσης 5.1, η πράξη ή παράλειψη ενός ή 
περισσοτέρων εκ των Ασφαλισμένων δεν θα βαρύνει τα άλλα Ασφαλισμένα Πρόσωπα.   
  
 5.2  ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
  
 Ο  Ασφαλιστής  δεν  υποχρεούται  σε  οποιαδήποτε  πληρωμή  βάσει  του  
Ασφαλιστηρίου, αναφορικά με Ζημία που αφορά σε,προκύπτει από ή σχετίζεται με:  

(i) Άδικη Πράξη η οποία τελέσθηκε πριν την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος 
κάλυψης   
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(ii) Πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες Πράξεις, 
οι οποίες αναφέρονται σε ή σχετίζονται με Απαίτηση που έχει γνωστοποιηθεί στα 
πλαίσια άλλου ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστήριου, του 
οποίου το Ασφαλιστήριο αποτελεί ανανέωση ή αντικατάσταση, ή  
(iii) Πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες Πράξεις, 
οι οποίες αναφέρονται σε ή σχετίζονται με γεγονότα που εύλογα μπορούν να 
οδηγήσουν σε Απαίτηση και έχουν γνωστοποιηθεί στα πλαίσια άλλου 
ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστήριου, του οποίου το 
Ασφαλιστήριο αποτελεί ανανέωση ή αντικατάσταση. ή  
(iv) Εκκρεμή διαδικασία πριν από την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου. 
Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση εφαρμόζεται ακόμα και αν η εκκρεμής διαδικασία 
ξεκίνησε μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος αλλά πριν την ημερομηνία 
έναρξης του Ασφαλιστηρίου ή   
(v) Τα ίδια πραγματικά περιστατικά με αυτά της ανωτέρω εκκρεμούς 
διαδικασίας.   

Για τους σκοπούς των εξαιρέσεων 5.2(iv) και 5.2(v), ο όρος «διαδικασία» περιλαμβάνει ενδεικτικά, και 
όχι περιοριστικά, κάθε αστική, ποινική, διοικητική δίκη ή διαιτησία ή άλλη συναφή διαδικασία ή επίσημη 
ανάκριση, εξέταση, έρευνα  από ελεγκτική ή εποπτική ή άλλη αρμόδια κρατική αρχή οποιασδήποτε 
δικαιοδοσίας.  
  

5.3 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ   
  
Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου, αναφορικά με 
Ζημία που αφορά σε ή σχετίζεται με Σωματικές βλάβες και Υλικές Ζημίες. Η παρούσα εξαίρεση δε θα 
εφαρμόζεται για τη Ζημία που καλύπτεται από την ασφαλιστική κάλυψη 3.7 Έξοδα Υπεράσπισης 
σχετικά με  
Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές  
  

5.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΠΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ  
  
Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται να αποζημιώσει ή να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με 
Απαίτηση ΗΠΑ που ηγέρθη από ή για λογαριασμό:  
 (α)  οποιουδήποτε Ασφαλισμένου   
 (β)  Ανεξάρτητου  Οργανισμού  στον  οποίο  οποιοδήποτε  Ασφαλισμένο  
Πρόσωπο διατελεί ή διατέλεσε Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού.   
Η παρούσα εξαίρεση δε θα εφαρμόζεται:  

(i) αναφορικά με τα Έξοδα Υπεράσπισης οποιουδήποτε Ασφαλισμένου 
Προσώπου  
(ii) σε Απαιτήσεις εναντίον του Ασφαλισμένου Προσώπου που εγείρονται:   

1. από κάτοχο Κινητών Αξιών ή μέλος της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου 
Οργανισμού άμεσα ή μέσω εταιρικής ή συλλογικής αγωγής χωρίς την εκούσια 
συνδρομή ή συμμετοχή οποιουδήποτε Ασφαλισμένου αλλά εξαιτίας νομικής 
υποχρέωσης του Ασφαλισμένου να συνδράμει, βοηθήσει ή συμμετέχει στην 
Απαίτηση (pursued by any Security holder or member of any  Company or 
Outside Entity; whether directly or derivatively, or pursued as a class action; 
and that has not been solicited or brought with  the voluntary (rather than 
legally required) intervention, assistance or active participation of any Insured);  
2. από οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο αναφορικά με Εργατική 
Απαίτηση,   
3. από οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο σχετικά με αναγωγικά 
αιτήματα  ή αποζημιώσεις, εφόσον αυτές απορρέουν άμεσα από άλλη 
Απαίτηση, η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο,  
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4. από πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου, άλλο διευθυντικό 
στέλεχος ή εργαζόμενο της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου Οργανισμού,  
5. από τον εκκαθαριστή, σύνδικο ή τον αναγκαστικό διαχειριστή της 
Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου Οργανισμού είτε άμεσα είτε για λογαριασμό 
(derivately) της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου Οργανισμού (pursued by an 
insolvency administrator, receiver, trustee or liquidator of any Company or 
Outside Entity either directly or derivatively on behalf of a Company or Outside 
Entity  

(iii) από Ασφαλισμένο Πρόσωπο που εμπλέκεται σε κάθε προστατευόμενη 
δραστηριότητα όπως αυτή ορίζεται στο 18 U.S.C. 1514(A)  (προστασία 
“whistleblower” σύμφωνα με το νόμο Sarbanes-Oxley του 2002) ή κάθε άλλη 
προστατευόμενη δραστηριότητα που ορίζεται σε κάθε άλλη σχετική και παρεμφερή 
προστατευτική του “whistleblower” (δηλαδή τον (πρώην) εργαζόμενο ή το μέλος ενός 
οργανισμού, ιδιαίτερα επιχείρησης ή δημόσιας αρχής / υπηρεσίας, ο οποίος 
αναφέρει μια παράνομη ενέργεια ή συμπεριφορά προς τα πρόσωπα ή αρχές που 
έχουν την εξουσία και τη δεδομένη βούληση να λάβουν διορθωτικά μέτρα.  Οι 
σχετικές αναφορές μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές, ανάλογα με το αν 
αφορούν την ίδια την επιχείρηση των εργαζομένων ή άλλη τρίτη επιχείρηση ή 
υπηρεσία) εφαρμοστέα διάταξη νόμου.  

  
  
6. ΟΡΙΣΜΟΙ  

 
  
  
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), που χρησιμοποιούνται με έντονα στοιχεία στο Ασφαλιστήριο, έχουν 
αποκλειστικά και μόνον την έννοια που τους δίδεται κατωτέρω.  
 6.1  Άδικη Πράξη   
  
ορίζεται:   
  

(i) όσον αφορά στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο:  
α) κάθε πράξη ή παράλειψη που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τέλεσε (ή φέρεται ότι τέλεσε) υπό 
οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που αναφέρονται στον ορισμό 6.9 - Ασφαλισμένο Πρόσωπο 
κατωτέρω, καθώς και  οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη για την οποία σύμφωνα με το νόμο το 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο  ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο λόγω της ανωτέρω αναφερόμενης 
ιδιότητάς του, ή  
 β)  κάθε πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με Εργατική Απαίτηση  

(ii) όσον αφορά στην Εταιρεία, κάθε πράξη ή παράλειψη που η Εταιρεία τέλεσε 
(ή φέρεται  ότι τέλεσε) δια των οργάνων της αποκλειστικά και μόνο αναφορικά με 
Κινητές Αξίες.   

  
 6.2  Αλλαγή Ελέγχου   
  
ορίζεται καθένα από τα παρακάτω γεγονότα:  

(i) ο Λήπτης της Ασφάλισης συγχωνεύεται ή μεταβιβάζει με διάσπαση, πώληση ή άλλο 
τρόπο το σύνολο ή ουσιωδώς το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων με 
αποτέλεσμα ο Λήπτης της Ασφάλισης να παύει να υφίσταται ως ανεξάρτητο νομικό 
πρόσωπο, ή  

(ii) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός αν πρόκειται για Θυγατρική), είτε 
μεμονωμένα είτε από κοινού με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
αποκτά το δικαίωμα να ασκεί πλέον του 50% των δικαιωμάτων ψήφου στις γενικές 
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συνελεύσεις του Λήπτη της Ασφάλισης ή να ελέγχει το διορισμό της πλειοψηφίας 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης.  

  
 6.3  Ανεξάρτητος Οργανισμός   
  
ορίζεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο εκτός εάν: (i)  είναι 
Θυγατρική, ή  
(ii) είναι τραπεζικός ή άλλος χρηματοοικονομικός ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός, εταιρεία 
επενδύσεων, επιχειρηματικών συμμετοχών και οργανισμός συλλογικών επενδύσεων καθώς και 
συναφή επενδυτικά σχήματα, εταιρεία συμβούλων επενδύσεων ή μεσιτών επενδύσεων ή διαχείρισης 
επενδύσεων, χρηματιστηριακή ή άλλη συναφής επιχείρηση, ασφαλιστική εταιρεία ή οποιαδήποτε 
άλλη επιχείρηση επιδιώκει συναφείς ή παρεμφερείς με τις ανωτέρω δραστηριότητες, ή   (iii) οι 
Κινητές Αξίες του είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο ή αγορά των ΗΠΑ ή / και 
έχει την υποχρέωση να υποβάλει αναφορές, οικονομικές καταστάσεις ή άλλα έγγραφα στο United 
States Securities and Exchange  
Commission (SEC) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (Section 13 of the US Securities and Exchange Act 
1934).      
  
 6.4  Απαίτηση  
  
ορίζεται:  

(i) (α)  οποιαδήποτε έγγραφη χρηματική απαίτηση, αγωγή ή άλλο ένδικο 
βοήθημα ενώπιον των αστικών, διοικητικών δικαστηρίων, διαιτητικής, διοικητικής ή 
άλλης επίσημης αρχής για χρηματική αποζημίωση ή άλλη αποκατάσταση, ή  

(β) οποιαδήποτε ποινική διαδικασία, ή (γ)  οποιαδήποτε Απαίτηση Κινητών Αξιών,  που εγείρεται 
εναντίον του Ασφαλισμένου αναφορικά με συγκεκριμένη Άδικη Πράξη, ή   

(ii) οποιαδήποτε Έρευνα, ή  
(iii) απόφαση έκδοσης Ασφαλισμένου Προσώπου σε άλλη χώρα, ή  
(iv) οποιαδήποτε διαδικασία που έχει ως σκοπό την έκδοση Απόφασης 
Ασφαλιστικών Μέτρων ή την επιβολή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα κατά του  

Ασφαλισμένου Προσώπου  
  

6.5 Απαίτηση ΗΠΑ  
  
ορίζεται κάθε Απαίτηση, η οποία εγείρεται  στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) ή βασίζεται 
στο δίκαιο των Η.Π.Α ή αναφέρεται σε πράξεις, παραλείψεις και γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 
Η.Π.Α. Στην έννοια των Η.Π.Α. συμπεριλαμβάνονται όλες οι Πολιτείες, τα εδάφη και οι επικράτειες των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.    
  

6.6 Απαίτηση Κινητών Αξιών  
  
ορίζεται η έγγραφη χρηματική απαίτηση, αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα ενώπιον των αστικών, 
ποινικών, διοικητικών δικαστηρίων, διαιτητικής, διοικητικής ή άλλης επίσημης αρχής που εγείρεται 
κατά του Ασφαλισμένου, η οποία επικαλείται παράβαση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας που αφορούν στις Κινητές Αξίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς 
περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, των διατάξεων περί αγοράς, πώλησης, προσφοράς και 
προσέλκυσης προσφοράς για αγορά ή πώληση Κινητών Αξιών) και που:  

(i) εγείρει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με την αγορά ή πώληση ή 
προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση Κινητών Αξιών της 
Εταιρείας, ή  
(ii) εγείρει κάθε κάτοχος Κινητών Αξιών της Εταιρείας αναφορικά με δικαιώματα 
που έχει ως κάτοχος Κινητών Αξιών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία, ή  
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(iii) εγείρεται για λογαριασμό της Εταιρείας από τον κάτοχο Κινητών Αξιών της 
Εταιρείας (derivative action), εφόσον τούτο προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο 
της Απαίτησης.  

Η Απαίτηση Κινητών Αξιών δεν περιλαμβάνει: (i) διοικητικά ή συναφή μέτρα και κυρώσεις (ενδεικτικά 
και χωρίς περιορισμό των ανωτέρω αναφέρονται μέτρα, κυρώσεις και πρόστιμα της επιτροπής 
κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου αξιών) κατά της Εταιρείας,  καθώς και έρευνες που 
διεξάγονται στις υποθέσεις της Εταιρείας, ή (ii) Εργατική Απαίτηση σε σχέση με δικαιώματα 
προαίρεσης και τα εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις.   
  

6.7 Απαλλαγή   
  
ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 6 του Πίνακα Ασφάλισης.   
  

6.8 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων – Μέτρα ποινικού χαρακτήρα  
  
Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων  ορίζεται κάθε δικαστική απόφαση, πράξη της δικαστικής ή άλλης 
επίσημης αρχής κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου που επιβάλλει στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο:  

(i) απαγόρευση νομικής και πραγματικής μεταβολής ή συντηρητική κατάσχεση ή 
οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό μέτρο ή βάρος που εμποδίζει το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο να ασκήσει τα πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας και ελέγχου που έχει επί της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας του, ή  
(ii) στέρηση άσκησης των καθηκόντων του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας  

   
Μέτρα ποινικού χαρακτήρα  
ορίζονται κάθε δικαστική απόφαση, πράξη της εισαγγελικής, δικαστικής ή άλλης επίσημης αρχής κατά 
του Ασφαλισμένου Προσώπου που επιβάλλει στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο:  
  

(iii) νόμιμη προσωρινή κράτηση, προφυλάκιση, περιορισμό κατ’ οίκο ή άλλο 
περιοριστικό όρο, ή  
(iv) το μέτρο της απέλασης μετά από την για οποιοδήποτε λόγο ανάκληση νόμιμης 
άδειας παραμονής, εκτός από αυτόν της ποινικής καταδίκης του.   

  
 6.9  Ασφαλισμένο Πρόσωπο  
  
ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ήταν, είναι ή 
γίνεται:  

(i) μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της 
Εταιρείας,  
(ii) Υπάλληλος της Εταιρείας,   
(iii) Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού.  αλλά μόνο στην περίπτωση και στο 
μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τελεί υπό τις ανωτέρω ιδιότητες.  

Διευκρινίζεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές, σύνδικοι, εκκαθαριστές, αναγκαστικοί διαχειριστές, 
σύμβουλοι, ή άλλα πρόσωπα ανάλογης ιδιότητας που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την 
Εταιρεία δεν εμπίπτουν στην έννοια του Ασφαλισμένου Προσώπου.    
  

6.10 Ασφαλισμένος   
  
ορίζεται κάθε Εταιρεία και κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο.  
  

6.11 Ασφαλιστήριο   
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ορίζεται η παρούσα  ασφαλιστική σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων ειδικών όρων 
και παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.  
  

6.12 Ασφαλιστής  
  
ορίζεται η Ασφαλιστική Εταιρεία, η οποία αναφέρεται στο στοιχείο 10 του Πίνακα Ασφάλισης.  
  
 

6.13 Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού   
  
ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο μετά από έγγραφη πρόταση της Εταιρείας, κατά διάρκεια 
της Περιόδου Ασφάλισης ήταν, είναι ή γίνεται μέλος της διοίκησης, διαχειριστής, θεματοφύλακας ή 
έχει παρόμοια θέση σε Ανεξάρτητο Οργανισμό.  
  

6.14 Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων ποινικού χαρακτήρα  
  
ορίζεται η εύλογη αμοιβή δικηγόρων και τα έξοδα που κατέβαλε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο με την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ασφαλιστή για την αποφυγή της έκδοσης Απόφασης 
Ασφαλιστικών Μέτρων ή της επιβολής Μέτρων ποινικού χαρακτήρα ή για την απόρριψη, 
μεταρρύθμιση ή ανάκληση Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων που εκδόθηκε κατά την Περίοδο 
Ασφάλισης ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα που επιβλήθηκαν κατά την Περίοδο Ασφάλισης.   
  

6.15 Έξοδα Εγγύησης  
  
ορίζονται τα εύλογα έξοδα και κόστος (τόκοι, αμοιβή τραπέζης κτλ), αλλά όχι το κεφάλαιο ή 
οποιαδήποτε εξασφάλιση απαιτείται, για την έκδοση της εγγυοδοσίας ή σχετικού πιστωτικού μέσου,  
που επιβάλλεται στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο ως περιοριστικός όρος κατά την Περίοδο Ασφάλισης σε 
σχέση με Απαίτηση που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο ή σε αντικατάσταση Απόφασης 
Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων ποινικού χαρακτήρα    
  

6.16 Έξοδα Έκδοσης (Extradition Costs)  
  
ορίζονται οι εύλογες αμοιβές, δαπάνες και έξοδα, που προκαλούνται με την προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση του Ασφαλιστή  

i) Σχετικά με κάθε διαδικασία έκδοσης ή σχετική προσφυγή, 
οποιεσδήποτε αιτήσεις περί αμφισβητήσεως του καθορισμού δικαιοδοσίας 
κατά την εφαρμογή οποιουδήποτε νόμου εκδόσεως, οποιαδήποτε 
αμφισβήτηση εναντίον αποφάσεως εκδόσεως από τις αρμόδιες αρχές ή 
αιτήσεις ενώπιον του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή 
συναφούς δικαστηρίου σε άλλη δικαιοδοσία.  
ii) α) κάθε συμβούλου διαχείρισης κρίσεων και/ή φορολογικού 
συμβούλου, ο οποίος προσλαμβάνεται από Ασφαλισμένο Πρόσωπο 
αποκλειστικά και σε άμεση σχέση με τις αναφερόμενες υπό (i) ανωτέρω 
διαδικασίες.  

β)  συμβούλων δημοσίων σχέσεων οι οποίοι προσλαμβάνονται από  Ασφαλισμένο Πρόσωπο και τα 
οποία προκαλούνται αποκλειστικά και σε άμεση σχέση με διαδικασίες έκδοσης εναντίον αυτού του 
Ασφαλισμένου Προσώπου.       
  

6.17 Έξοδα Έρευνας   
  
ορίζονται οι εύλογες και απαραίτητες αμοιβές, έξοδα και δαπάνες, που πραγματοποιούνται 
αναφορικά με την προετοιμασία και παράσταση του Ασφαλισμένου Προσώπου σε Έρευνα μετά από 

21PROC009810254 2021-12-22



56 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή. Τα Έξοδα Έρευνας δεν περιλαμβάνουν αμοιβές, 
μισθούς ή άλλου είδους αποζημίωση των Ασφαλισμένων Προσώπων καθώς και αποζημίωση ή 
οποιαδήποτε έξοδα της Εταιρείας.   
  

6.18 Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης  
  
ορίζονται η εύλογη αμοιβή και τα έξοδα που κατέβαλε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο σε σύμβουλο 
δημοσίων σχέσεων που προσέλαβε μετά από έγγραφη έγκριση του Ασφαλιστή για να αποκαταστήσει 
και προστατεύσει τη φήμη και υπόληψή του μετά από την τελεσίδικη απόρριψη Απαίτησης που 
ηγέρθηκε εναντίον του.    
  

6.19 Έξοδα Υπεράσπισης  
  
ορίζονται οι εύλογες και απαραίτητες αμοιβές, έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από ή για 
λογαριασμό του  Ασφαλισμένου με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή για τη 
μελέτη, υπεράσπιση και τυχόν συμβιβασμό της Απαίτησης. Τα Έξοδα Υπεράσπισης δεν 
περιλαμβάνουν αμοιβές, μισθούς ή άλλου είδους αποζημίωση των Ασφαλισμένων Προσώπων καθώς 
και αποζημίωση ή άλλα έξοδα της Εταιρείας.  
  

6.20 Εργατική Απαίτηση   
  
ορίζεται η Απαίτηση που εγείρεται κατά Ασφαλισμένου Προσώπου και σχετίζεται με θέματα 
απασχόλησης προσωπικού που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  

(i) παράνομη ή/και καταχρηστική καταγγελία ή λύση της σύμβασης εξαρτημένης 
εργασίας, εξαιρουμένων των αξιώσεων για αποζημίωση απόλυσης, μισθούς 
υπερημερίας, δεδουλευμένες αποδοχές, κάθε είδους επιδόματα και παροχές, όπως 
ιδιωτικές ασφαλίσεις σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δικαιώματα 
προαίρεσης σε μετοχές (stock options) ή άλλα συναφή προγράμματα καθώς και 
κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές.  

(ii) μεροληπτική διάκριση (discrimination),  
(iii) παραπλανητικές δηλώσεις, δημοσιεύσεις, αγγελίες ή διαφημίσεις σε σχέση με την 

εργατική απασχόληση,  
(iv) παράνομη άρνηση πρόσληψης ή προαγωγής, παράνομη στέρηση επαγγελματικής 

ευκαιρίας, παράνομη πειθαρχική ποινή, πλημμελής αξιολόγηση απόδοσης,   
(v) σεξουαλική παρενόχληση εντός του εργασιακού χώρου,  
(vi) παραβίαση προσωπικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων,  
(vii) δυσφήμηση, προσβολή της προσωπικότητας, πρόκληση ηθικής βλάβης που 

διαπράττεται ή φέρεται να διαπράττεται σε βάρος πρώην, υφιστάμενου ή 
υποψήφιου Υπαλλήλου ή Ασφαλισμένου Προσώπου σε σχέση με την πραγματική ή 
προσδοκώμενη απασχόληση του ως εργαζόμενου στην Εταιρεία.    

  
6.21 Έρευνα   

  
ορίζεται κάθε επίσημη εξέταση, έρευνα ή ανάκριση που διενεργείται στις υποθέσεις της Εταιρείας ή 
αφορά Ασφαλισμένα Πρόσωπα λόγω της ιδιότητάς τους αυτής στην Εταιρεία, εφόσον αυτά είναι εκ 
του νόμου υποχρεωμένα να παραστούν στην έρευνα ή καλούνται εγγράφως προς τούτο από την 
αρμόδια αρχή για έρευνα που στρέφεται στο πρόσωπό τους. Διευκρινίζεται ότι η Έρευνα θεωρείται 
ότι διενεργείται για πρώτη φορά κατά το χρόνο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο υποχρεώθηκε για 
πρώτη φορά να παραστεί σ’ αυτή ή κλήθηκε εγγράφως προς τούτο.   
  
Η Έρευνα δεν περιλαμβάνει ανακρίσεις, εξετάσεις ή έρευνες που πραγματοποιούνται σε επίπεδο 
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.   
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6.22 Εταιρεία  

  
ορίζεται ο Λήπτης της Ασφάλισης που αναφέρεται στο στοιχείο 1 του Πίνακα Ασφάλισης καθώς και 
οι Θυγατρικές αυτού.   
  

6.23 Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο   
  
ορίζεται το συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο που αναφέρεται στο στοιχείο 7 του Πίνακα Ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένου του ασφαλίστρου που μπορεί να προβλέπεται σε πρόσθετες πράξεις του 
παρόντος.  
  

6.24 Ζημία  
  
ορίζεται:  

(i) η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη, δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής ή 
διαιτητικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε βάρος του Ασφαλισμένου κατ’ αποδοχή 
Απαίτησης που είχε εγερθεί εναντίον του και καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου,   
(ii) το χρηματικό ποσό στο οποίο επήλθε συμβιβασμός της Απαίτησης, εφόσον ο 
συμβιβασμός έγινε μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή,  
(iii) τα δικαστικά έξοδα στα οποία καταδικάστηκε ο Ασφαλισμένος, αλλά μόνο 
κατ’ αντιστοιχία με τις καλυπτόμενες από το Ασφαλιστήριο Απαιτήσεις,  
(iv) τα Έξοδα Υπεράσπισης, Έξοδα Έρευνας, Έξοδα Έκδοσης, Έξοδα Εγγύησης, 
Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, και 
Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης.   
(v) Σε περίπτωση κατά την οποίας με βάση το δίκαιο σύμφωνα με το οποίο έχει 
κριθεί η Απαίτηση, προβλέπονται “non-compensatory damages including punitive, 
exemplary, aggravated or multiple damages” (αποζημίωση που δεν δίδεται για την 
αποκατάσταση της ζημίας, συμπεριλαμβανομένης της  

«παραδειγματικής», «σωρευτικής» και «πολλαπλής» αποζημίωσης) ή άλλης  
παρόμοιας αποζημίωσης, η ως άνω αποζημίωση θα συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της Ζημίας.   
Η Ζημία δεν περιλαμβάνει:  

(i) τέλη και φόρους,  
(ii) αποζημίωση απόλυσης, μισθούς υπερημερίας, δικαιώματα προαίρεσης, και 
οποιουδήποτε είδους αποζημίωση σχετικά με εργατικές παροχές,  
(iii) οποιοδήποτε ποσόν το οποίο ο Aσφαλισμένος δεν υποχρεούται από το νόμο 
να καταβάλει και δεν εμπίπτει στις Ασφαλιστικές καλύψεις του Ασφαλιστηρίου  
(iv) αποζημίωση για ευθύνη και πράγματα τα οποία εκ του νόμου δεν είναι 
ασφαλίσιμα  
(v) ψυχική οδύνη, αποθετική ζημία, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και εξαγορά 
ποινής  

  
6.25 Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος    

  
ορίζεται η ημερομηνία που αναφέρεται στο στοιχείο 8 του Πίνακα Ασφάλισης.   
  

6.26 Θυγατρική   
  
ορίζεται :  
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(i) η κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 θυγατρική 
εταιρεία του Λήπτη της Ασφάλισης κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου ή για τους σκοπούς της Επέκτασης Κάλυψης 4.1 κατά τη διάρκεια της 
Περιόδου Ασφάλισης, ή  
(ii) κάθε επιχείρηση στην οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει άμεσα ή έμμεσα 
μέσω άλλων εταιρειών:  

i. τον έλεγχο του διορισμού του διοικητικού συμβουλίου, ή  
ii. τον έλεγχο περισσοτέρου από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική 
συνέλευση των μετόχων, ή  
iii. στην κατοχή του περισσότερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου  

κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή για τους σκοπούς της Επέκτασης Κάλυψης 4.1 
κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης.   
  

6.27 Κινητές Αξίες   
  
ορίζονται κάθε μετοχή, μερίδιο ή ομόλογο ή άλλη κινητή αξία που ενσωματώνει δικαίωμα συμμετοχής 
στο μετοχικό κεφάλαιο μίας Εταιρείας ή αξίωση χρηματικής ή άλλης καταβολής από την Εταιρεία.   
  

6.28 Λήπτης της Ασφάλισης  
  
ορίζεται η εταιρεία που αναγράφεται στο στοιχείο 1 του Πίνακα Ασφάλισης.    
  

6.29 Όριο Ευθύνης  
  
ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3 του Πίνακα Ασφάλισης.   
  

6.30 Πίνακας Ασφάλισης   
  
ορίζεται ο πίνακας ασφάλισης που παρατίθεται στην αρχή του Ασφαλιστηρίου και που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.   
  

6.31 Περίοδος Ασφάλισης   
  
ορίζεται η χρονική περίοδος από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης του 
Ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 2 του Πίνακα Ασφάλισης.    
  

6.32 Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης    
  
ορίζεται η χρονική περίοδος που ακολουθεί χωρίς διαλείμματα την Περίοδο Ασφάλισης κατά τη 
διάρκεια της οποίας μπορεί να γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε Απαίτηση που 
εγείρεται για πρώτη φορά κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
αναφορικά με:  

(i) Άδικη Πράξη που τελέστηκε (ή φέρεται ότι τελέστηκε) μετά την Ημερομηνία 
Αναδρομικής Ισχύος και πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης  
(ii) Έρευνα, απόφαση έκδοσης Ασφαλισμένου Προσώπου σε άλλη χώρα ή 
Απόφαση Ασφαλιστικών μέτρων ή Μέτρα Ποινικού Χαρακτήρα, που σχετίζονται με 
γεγονότα που συνέβησαν ή προέκυψαν για πρώτη φορά μετά την Ημερομηνία 
Αναδρομικής Ισχύος και πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης  

Η έγγραφη γνωστοποίηση της ως άνω Απαίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 7.1 του Ασφαλιστηρίου.    
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Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή 
μη καταβολής του Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου.   
  

6.33 Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές  
  
ορίζεται κάθε σωματική βλάβη, ασθένεια, αρρώστια, ανικανότητα, θάνατος, ψυχική οδύνη, υλική 
ζημία, ζημία ή απώλεια κινητής ή ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για 
απώλεια χρήσης αυτών και της ηθικής βλάβης συνεπεία των ανωτέρω.   
  

6.34 Υπάλληλος   
  
ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την 
Εταιρεία. Στην έννοια του Υπαλλήλου περιλαμβάνεται κάθε φυσικό πρόσωπο πλήρους, μειωμένης, 
εποχιακής ή προσωρινής απασχόλησης. Εξαιρούνται, όμως, τα πρόσωπα που απασχολούνται μέσω 
εταιρειών μίσθωσης προσωπικού, οι ανεξάρτητοι εργολάβοι, σύμβουλοι, οι μεσίτες, πράκτορες, 
παραγγελιοδόχοι, προμηθευτές και αντιπρόσωποι της Εταιρείας καθώς και οι  προστηθέντες αυτών.  
  

6.35 Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης  
  
ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 5 του Πίνακα Ασφάλισης και που είναι διαθέσιμο για 
κάθε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης όταν έχουν 
εξαντληθεί όλα τα παρακάτω: (i). το Όριο Ευθύνης, και   
(ii). το συνολικό όριο ασφαλιστικής ευθύνης κάθε άλλου ασφαλιστηρίου, είτε αυτό αποτελεί 
ασφάλεια υπερβάλλοντος είτε όχι, και  
(iii). κάθε άλλη δυνατή αποζημίωση για τη Ζημία που υπέστη το Μη Εκτελεστικό Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης από την Εταιρεία.   
  
  
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 
  
  

 7.1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  
  
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε Απαίτηση το 
γρηγορότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία, που αυτή 
έγινε γνωστή στον Ασφαλισμένο. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται είτε κατά την Περίοδο Ασφάλισης, 
είτε κατά την Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης (αν ισχύει), είτε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 7.2 Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά. Ειδικά για Απαιτήσεις οι οποίες 
ηγέρθησαν για πρώτη φορά πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης ή της Πρόσθετης Περιόδου 
Γνωστοποίησης (αν ισχύει) και εφόσον δεν έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από 
την ημερομηνία έγερσης της Απαίτησης η γνωστοποίηση της Απαίτησης μπορεί να γίνει εντός 60 
ημερών από το τέλος της Περιόδου Ασφάλισης ή Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης (αν ισχύει).   
Ο Ασφαλισμένος δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή εντός της Περιόδου 
Ασφάλισης, οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό, το οποίο μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι θα 
οδηγήσει στην έγερση Απαίτησης μαζί με πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες, τα 
εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα περιστατικά και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ζητηθεί από 
τον Ασφαλιστή.   
  
Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε Απαιτήσεις και γεγονότα ή περιστατικά τα οποία μπορεί 
εύλογα να οδηγήσουν σε Απαίτηση πρέπει να γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση που αναγράφεται 
στο στοιχείο 10 του Πίνακα Ασφάλισης.  
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7.2  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

  
Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος γνωστοποιήσει οποιαδήποτε Απαίτηση ή οποιοδήποτε γεγονός 
μπορεί εύλογα να οδηγήσει σε Απαίτηση (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.1 
Γνωστοποίηση Απαιτήσεων και Περιστατικών), τότε κάθε Απαίτηση που θα εγερθεί οποιαδήποτε 
στιγμή μεταγενέστερα (ακόμα και μετά τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης ή της Πρόσθετης Περιόδου 
Γνωστοποίησης), και η οποία στηρίζεται, βασίζεται ή οφείλεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά ή 
γεγονότα με αυτά της πρώτης γνωστοποίησης, θα θεωρείται ότι εγέρθηκε κατά του Ασφαλισμένου 
και ότι  γνωστοποιήθηκε στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της πρώτης γνωστοποίησης.   
Περισσότερες από μία Απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν από, σχετίζονται με, ή βασίζονται στα ίδια 
πραγματικά περιστατικά, είναι συναφείς ή έχουν την ίδια πραγματική αιτία, θα θεωρούνται για τους 
σκοπούς του Ασφαλιστηρίου ως μία μοναδική Απαίτηση, ανεξάρτητα από το εάν οι Απαιτήσεις έχουν 
εγερθεί κατά του ίδιου ή διαφορετικών Ασφαλισμένων, από τους ίδιους ή διαφορετικούς ενάγοντες 
και έχουν την ίδια ή διαφορετική νομική βάση.   
  

7.3  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ  
  
Οι Ασφαλισμένοι οφείλουν να μεριμνούν οι ίδιοι για την άμυνα και απόκρουση των Απαιτήσεων που 
καλύπτονται με το Ασφαλιστήριο. Διευκρινίζεται ότι ο Ασφαλιστής δεν αναλαμβάνει υποχρέωση 
υπεράσπισης οποιασδήποτε από τις ανωτέρω Απαιτήσεις. Προκειμένου, όμως, να ισχύσει η κάλυψη 
του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής θα έχει δικαίωμα και ο Ασφαλισμένος υποχρέωση και 
ασφαλιστικό βάρος να ενημερώνει προηγουμένως και να συνεργάζεται πλήρως με τον Ασφαλιστή για 
την άμυνα, απόκρουση, διαπραγματεύσεις ή συμβιβασμό οποιασδήποτε Απαίτησης. Σε περίπτωση 
Απαίτησης, ο Ασφαλισμένος οφείλει να προβεί σε εύλογες ενέργειες για τον περιορισμό και αποφυγή 
της Ζημίας. Η ευθύνη του Ασφαλιστή για την κάλυψη της Ζημίας, που προκύπτει από Απαίτηση τελεί 
υπό την αίρεση, ότι οι Ασφαλισμένοι δε θα προβούν σε ομολογίες και δεν θα παραδεχτούν καμία 
ευθύνη και δε θα συμβιβαστούν αναφορικά με καμία Απαίτηση, καθώς και ότι δε θα προβούν σε 
κανενός είδους άλλα έξοδα που ενδεχομένως καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο, 
συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων Υπεράσπισης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 
Ασφαλιστή (με μοναδική εξαίρεση τα όσα ορίζονται στην Πρόσθετη Συμπληρωματική Κάλυψη 4.6 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ). Μόνο οι συμβιβασμοί, οι συνομολογημένες  αποφάσεις, τα Έξοδα 
Υπεράσπισης, τα Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, τα 
Έξοδα Εγγύησης, τα Έξοδα Έκδοσης, τα Έξοδα Έρευνας, και τα Έξοδα Προστασίας και 
Αποκατάστασης Φήμης, τα οποία έχουν εγκριθεί εγγράφως από τον Ασφαλιστή, θα καταβάλλονται 
ως Ζημία σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Ο Ασφαλιστής  δε θα πρέπει να καθυστερεί 
αδικαιολόγητα να δώσει την συναίνεση του, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι θα του έχει δοθεί το 
δικαίωμα να συμμετάσχει κατά το στάδιο υπεράσπισης / απόκρουσης της Απαίτησης και των 
διαπραγματεύσεων για τυχόν συμβιβασμό αυτής, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα δώσει τη 
συναίνεσή του ή όχι.    
  
Ο Ασφαλισμένος οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τον Ασφαλιστή και να του παρέχει όλες τις 
πληροφορίες, που μπορεί εύλογα να ζητήσει. Η κάλυψη που παρέχει το  Ασφαλιστήριο τελεί υπό την 
αίρεση της εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων  που βαρύνουν τους Ασφαλισμένους. Ο Ασφαλιστής 
μπορεί να διενεργεί έρευνες, να διεξάγει διαπραγματεύσεις, και μετά από έγγραφη συναίνεση του 
Ασφαλισμένου, να συμβιβάζει οποιαδήποτε Απαίτηση, εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ των 
μερών που δικαιούνται αποζημίωσης ή έχει προταθεί με σχετική γνωμοδότηση του νομικού 
συμβούλου του Ασφαλιστή. Εάν ο Ασφαλισμένος αρνείται ή καθυστερεί να δώσει τη συναίνεσή του 
εντός αντικειμενικά εύλογης προθεσμίας σχετικά με αυτόν τον συμβιβασμό, η ευθύνη του Ασφαλιστή 
για τη εν λόγω Ζημία δε θα υπερβαίνει το ποσό,  για το οποίο ο Ασφαλιστής θα πετύχαινε 
συμβιβασμό της Απαίτησης πλέον των Εξόδων Υπεράσπισης, τα οποία έχουν προκύψει μέχρι την 
ημερομηνία της πραγματικής ή τεκμαιρόμενης εκ της καθυστερήσεως άρνησης.  
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Ο Ασφαλιστής θα εγκρίνει ξεχωριστή νομική εκπροσώπηση για κάθε Ασφαλισμένο στην περίπτωση 
που αυτό απαιτείται λόγω ουσιώδους σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των Ασφαλισμένων.   
  
Σε περίπτωση που η Εταιρεία εγείρει Απαίτηση κατά Ασφαλισμένου Προσώπου, ο Ασφαλιστής δεν 
θα υποχρεούται να ενημερώνει ή να επικοινωνεί με άλλα Ασφαλισμένα Πρόσωπα ή την Εταιρεία 
αναφορικά με την εν λόγω Απαίτηση.    
  
Στην περίπτωση και στο βαθμό που τελικά καθορίζεται ότι ο Ασφαλισμένος δε δικαιούται 
αποζημίωση για τη Ζημία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισμένος θα υποχρεούται στην 
επιστροφή του ποσού που κατέβαλλε ο Ασφαλιστής.   
  

7.4  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ  
  
Ο Ασφαλιστής θα  προκαταβάλει στον Ασφαλισμένο τα καλυπτόμενα Έξοδα Υπεράσπισης σύμφωνα 
με την πρόοδο της εξέλιξης του χειρισμού της Απαίτησης και τηρουμένων πάντα των προβλέψεων του 
Ασφαλιστηρίου για το Όριο Ευθύνης, τα επιμέρους ανώτατα όρια ευθύνης και τις Απαλλαγές. Ο 
Ασφαλιστής δεν θα υποχρεούται στην ανωτέρω προκαταβολή σε περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση 
αποκατάστασης της Ζημίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση που 
υπάρχει διαφωνία ως προς το ύψος των Εξόδων Υπεράσπισης, που θα προκαταβληθούν στον 
Ασφαλισμένο, τότε ο Ασφαλιστής θα προκαταβάλει τα Έξοδα Υπεράσπισης, που εκείνος θεωρεί 
εύλογα και δίκαια μέχρις ότου να συμφωνηθεί διαφορετικό ποσό μεταξύ των μερών ή μέχρις ότου 
αυτά αποφασιστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ασφαλιστήριο.  
Στην περίπτωση και στο βαθμό που ο Ασφαλισμένος δε δικαιούται αποζημίωση για τη Ζημία 
σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισμένος θα υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού που 
προκατέβαλε ο Ασφαλιστής σύμφωνα με τα ανωτέρω.  
  

7.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΞΟΔΩΝ  
  
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Υπεράσπισης, τα Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή 
Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, τα Έξοδα Εγγύησης, τα Έξοδα Έκδοσης, τα Έξοδα Έρευνας, και τα 
Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την 
παραλαβή των σχετικών παραστατικών και αποδείξεων.   
  

7.6 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ  
  
Σε περιπτώσεις όπου μία Απαίτηση περιλαμβάνει περιπτώσεις και πρόσωπα που καλύπτονται καθώς 
και περιπτώσεις και πρόσωπα που δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο, θα συμφωνείται μεταξύ 
του Ασφαλισμένου και του Ασφαλιστή, εύλογος και δίκαιος επιμερισμός μεταξύ του ποσού της 
Ζημίας (συμπεριλαμβανομένου των Εξόδων Υπεράσπισης) που καλύπτεται και του ποσού της Ζημίας 
που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομική τεκμηρίωση της 
Απαίτησης και οικονομική έκθεση αναφορικά με τις καλυπτόμενες και τις μη καλυπτόμενες 
περιπτώσεις και πρόσωπα από το Ασφαλιστήριο.    
  

7.7  ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ  
  
Σε περίπτωση Ζημίας, η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής θα καταβάλει τις 
σχετικές αποζημιώσεις με τη σειρά που αυτές ζητούνται από τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα κατά σειρά 
προτεραιότητας των σχετικών αιτημάτων. Στην περίπτωση που ο Ασφαλιστής εκτιμήσει ότι το Όριο 
Ευθύνης δεν επαρκεί για την αποζημίωση είτε ολόκληρης της Ζημίας, είτε όλων των Ζημιών, τότε ο 
Ασφαλιστής θα καταβάλλει τις αποζημιώσεις με την ακόλουθη προτεραιότητα:  
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(i) καταρχήν, θα αποζημιώσει τη Ζημία των Ασφαλισμένων Προσώπων που δεν 
έχουν αποζημιωθεί από την Εταιρεία κατά σειρά προτεραιότητας των σχετικών 
αιτημάτων.   
(ii) ακολούθως και εφόσον το επιτρέπει το Όριο Ευθύνης, ο Ασφαλιστής δύναται 
να ζητήσει από το Λήπτη της Ασφάλισης να υποδείξει εγγράφως τη σειρά και τα ποσά 
των αποζημιώσεων που πρόκειται να καταβληθούν από τον Ασφαλιστή.  

  
 

7.8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
  
Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης αναφορικά με Απαίτηση σύμφωνα με τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής υποκαθίσταται για το ποσό της αποζημίωσης σε όλα τα δικαιώματα 
του Ασφαλισμένου στην έκταση του ποσού που κατέβαλε ως αποζημίωση. Στα πλαίσια της 
υποκατάστασης και εφόσον τούτο προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της υποκατάστασης, ο 
Ασφαλιστής θα έχει δικαίωμα να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα στο όνομα του Ασφαλισμένου.  Ο 
Ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει στον Ασφαλιστή κάθε δυνατή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της 
υπογραφής όλων των απαιτούμενων εγγράφων, και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο προκειμένου να 
διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ασφαλιστή, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των 
εγγράφων, που απαιτούνται, προκειμένου ο Ασφαλιστής να καταθέσει αγωγή στο όνομα του 
Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Ασφαλισμένος δεν πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες, 
που μπορεί να διακυβεύσουν τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση, που ο Ασφαλιστής μπορέσει να 
ανακτήσει ποσό μεγαλύτερο από το σύνολο της αποζημίωσης που κατέβαλε, το υπερβάλλον ποσό θα 
αποδίδεται στον Ασφαλισμένο, αφαιρουμένων των σχετικών εξόδων του Ασφαλιστή. Σε καμία 
περίπτωση ωστόσο, ο Ασφαλιστής δε θα έχει δικαίωμα υποκατάστασης κατά κάποιου Ασφαλισμένου 
Προσώπου σε σχέση με Απαίτηση,  εκτός αν αποδεικνύεται ότι το Ασφαλισμένο Πρόσωπο και η 
Απαίτηση δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο λόγω εφαρμογής της εξαίρεσης 5.1 Διαφθορά και 
Δόλιες Πράξεις.   
   
8. ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  

 
  

8.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΌΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ  
  
Το συνολικό ποσό, που θα καταβάλλεται από τον Ασφαλιστή για όλες τις καλύψεις  του 
Ασφαλιστηρίου, για όλους τους Ασφαλισμένους και για όλες τις Απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων 
των Απαιτήσεων που εμπίπτουν στην παράγραφο 7.2 Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά) 
σωρευτικά σε καμία περίπτωση δε θα ξεπερνά το Όριο Ευθύνης. Ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης της 
Ασφάλισης συνάπτουν το Ασφαλιστήριο για επαγγελματικούς λόγους και συμφωνείται ρητά ότι τα 
διάφορα έξοδα που εμπίπτουν στις διάφορες καλύψεις και επεκτάσεις του Ασφαλιστηρίου, 
συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων Υπεράσπισης, συμπεριλαμβάνονται και δεν αυξάνουν το Όριο 
Ευθύνης. Κατ’ εξαίρεση και σε σχέση μόνο με την Ασφαλιστική Κάλυψη 3.4 Προστασία Μη 
Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ, το Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης είναι επιπλέον του Ορίου Ευθύνης και 
αφορά κάθε ένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης 
ξεχωριστά.    
  

8.2 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  
  
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλει μόνο το ποσό της Ζημίας, που υπερβαίνει το ποσό της Απαλλαγής που 
εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση του στοιχείου 6 του Πίνακα Ασφάλισης. Το ποσό της Απαλλαγής 
βαρύνει την Εταιρεία και παραμένει ανασφάλιστο. Σε περίπτωση που υφίσταται Ζημία από 
περισσότερες από μια Απαιτήσεις που εμπίπτουν στην έννοια της παραγράφου 7.2 Συνδεδεμένες 
Απαιτήσεις και Περιστατικά, θα εφαρμόζεται μόνο μία Απαλλαγή. Σε περίπτωση που μία Απαίτηση 
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εμπίπτει σε περισσότερες από μία Απαλλαγές, όπως αυτές ορίζονται στο στοιχείο 6 του Πίνακα 
Ασφάλισης, τότε θα ισχύει μόνο η μεγαλύτερη Απαλλαγή.  Αν η Εταιρεία επιτρέπεται ή έχει 
υποχρέωση να αποζημιώσει το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, αλλά δεν το κάνει εντός τριάντα (30) 
ημερών, τότε ο Ασφαλιστής θα προκαταβάλλει το ποσό της Ζημίας που εμπίπτει στο ποσό της 
Απαλλαγής. Το ποσό αυτό θα πρέπει να το καταβάλλει η Εταιρεία στον Ασφαλιστή το συντομότερο 
δυνατό.     
  

8.3  ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  
  
Εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται από τον νόμο, η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου θα περιορίζεται στο 
μέτρο που δεν καλύπτεται από άλλη ασφάλιση και δεν υφίσταται άλλη δυνατότητα αποζημίωσης του 
Ασφαλισμένου.  Στην «άλλη ασφάλιση» περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε άλλο 
ασφαλιστήριο ευθύνης στελεχών διοίκησης είτε αντικαθιστά το Ασφαλιστήριο ή αποτελεί ανανέωσή 
του είτε όχι, καθώς και κάθε άλλου είδους ασφαλιστήριο όπως είναι τα ασφαλιστήρια εργοδοτικής 
ευθύνης, ευθύνης προϊόντος, περιβαλλοντολογικής ευθύνης και γενικής αστικής ευθύνης.   
Η ασφαλιστική κάλυψη για οποιαδήποτε Απαίτηση κατά Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού, θα 
περιορίζεται στο μέτρο που ο Ανεξάρτητος Οργανισμός δεν δύναται λόγω νομικής απαγόρευσης ή 
πτώχευσης ή ανάλογης διαδικασίας να αποζημιώσει τη Ζημία από την Απαίτηση και στο μέτρο που η 
Ζημία αυτή δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο που έχει συνάψει ο Ανεξάρτητος Οργανισμός για 
λογαριασμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του και των λοιπών στελεχών διοίκησής του.   
  
  
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

 
  
  

9.1  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ  
  
Το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε με βάση την αίτηση ασφάλισης / ερωτηματολόγιο του Λήπτη της 
Ασφάλισης, την προσφορά ασφάλισης του Ασφαλιστή, τα αναφερόμενα σε αυτές έγγραφα, 
πληροφορίες και δηλώσεις, τα παραρτήματα αυτών, τις έγγραφες απαντήσεις του Λήπτη της 
Ασφάλισης και των Ασφαλισμένων Προσώπων σε σχετικές ερωτήσεις του Ασφαλιστή, καθώς και τις 
οικονομικές καταστάσεις, τα λοιπά οικονομικά στοιχεία, τις επίσημες δηλώσεις και τα δελτία τύπου 
της Εταιρείας που εδόθησαν στον Ασφαλιστή ή που είναι στη διάθεση του κοινού, τα οποία 
θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.   
Κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον 
Ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την 
εκτίμηση του κινδύνου που ασφαλίζεται με το Ασφαλιστήριο. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν 
περιέλθει σε γνώση του Ασφαλιστή στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την 
εκτίμηση του κινδύνου, ο Ασφαλιστής δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την κάλυψη παρά μόνο στις 
εξής περιπτώσεις:  

(i) Αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη 3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΑΞΙΕΣ, μόνο οι δηλώσεις, οι παραλείψεις και η γνώση του Διευθύνοντα Συμβούλου / 
Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή, του Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας 
και του Διοικητικού Διευθυντή (ή αντίστοιχων τίτλων συμπεριλαμβανομένων των 
αγγλικών Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Legal Officer and Chief 
Operating Officer) της Εταιρείας θα αποδίδονται σε αυτή την Εταιρεία, ενώ του 
Λήπτη της Ασφάλισης θα αποδίδονται σε όλες τις Εταιρείες, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η διαθεσιμότητα της κάλυψης της Εταιρείας.  
(ii) Αναφορικά με τις υπόλοιπες ασφαλιστικές καλύψεις μόνο οι δόλιες δηλώσεις, 
παραλείψεις και γνώση ενός Ασφαλισμένου Προσώπου αποδίδονται σε αυτό και 
μόνο αυτό το Ασφαλισμένο Πρόσωπο  προκειμένου να προσδιοριστεί η 
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διαθεσιμότητα της κάλυψης του συγκεκριμένου Ασφαλισμένου Προσώπου. 
Προϋπόθεση για την άρνηση της κάλυψης από τον Ασφαλιστή είναι ο δόλος να 
αποδεικνύεται τελεσίδικα με δικαστική απόφαση, ή με απόφαση αρμόδιας 
διοικητικής ή άλλης αρχής ή οργάνου, καθώς και με σχετική δικαστική ή εξώδικη 
ομολογία του Ασφαλισμένου Προσώπου.   

  
Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση η κάλυψη του Ασφαλισμένου Προσώπου δεν θα επηρεάζεται 
από τις δηλώσεις, τις πράξεις, τις παραλείψεις και τη γνώση των άλλων Ασφαλισμένων που 
σχετίζονται με τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου και τις αναφερόμενες σ’ αυτό υποχρεώσεις.   
  

9.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  
  
Ο Ασφαλιστής μπορεί να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο για μη καταβολή ληξιπρόθεσμου 
ασφαλίστρου από το Λήπτη της Ασφάλισης καθώς και για σπουδαίο λόγο όπως ενδεικτικά την 
αλλαγή στην πολιτική του Ασφαλιστή σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, ή περιπτώσεις που ο 
Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει καταδικασθεί για αδίκημα συγγενές με την απάτη περί 
τις ασφάλειες. Η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου γίνεται με έγγραφη καταγγελία. Σε περίπτωση 
καταγγελίας από τον Ασφαλιστή τα αποτελέσματά της καταγγελίας επέρχονται την 31η ημέρα από 
τότε που αυτή θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση το δεδουλευμένο 
ασφάλιστρο θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία (pro rata).  
  
Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου από το Λήπτη της Ασφάλισης, το δεδουλευμένο 
ασφάλιστρο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον καθιερωμένο πίνακα και τη διαδικασία μειωμένων 
ποσοστών /ασφαλίστρων («short rate»). Ωστόσο σε περίπτωση Ζημίας που έχει καταβληθεί ή 
ενδέχεται να καταβληθεί από τον Ασφαλιστή, ολόκληρο το Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο θεωρείται 
δεδουλευμένο ασφάλιστρο. Ο διακανονισμός του ασφαλίστρου είναι δυνατόν να γίνει είτε κατά το 
χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή το συντομότερο δυνατόν μετά την καταγγελία, αλλά η 
καταβολή ή η προσφορά μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων δεν αποτελεί προϋπόθεση της 
καταγγελίας.  
  
Το Ασφαλιστήριο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει με την παρέλευση της Περιόδου Ασφάλισης. 
Το Ασφαλιστήριο δεν ανανεώνεται αυτόματα, αλλά απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του 
Ασφαλιστή μαζί με την καταβολή του ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης.     
  

9.3 ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
  
Περίπτωση επίτασης κινδύνου συμφωνείται ότι υπάρχει εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Ασφάλισης η Εταιρεία υποβάλλει ή υποχρεούται να υποβάλει στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς των 
ΗΠΑ (SEC) δελτία εγγραφής, καταστάσεις, αναφορές ή δηλώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το 
Ασφαλιστήριο δε θα καλύπτει Απαιτήσεις ΗΠΑ που είναι Απαιτήσεις Κινητών Αξιών, εκτός αν 
συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιστή, κατόπιν υποβολής 
στοιχείων που θα ζητήσει ο Ασφαλιστής για την εκτίμηση της επίτασης του κινδύνου και αποδοχής 
από τον Λήπτη της Ασφάλισης των όποιων τροποποιήσεων προτείνει ο Ασφαλιστής.   
  

9.4 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  
  
Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης λάβει χώρα κάποιο γεγονός Αλλαγής Ελέγχου, τότε 
δια του παρόντος συμφωνείται και γίνεται δεκτό από το Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο 
ότι το Ασφαλιστήριο θα καλύπτει αποκλειστικά και μόνο Απαιτήσεις που εγείρονται για Άδικες 
Πράξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Αλλαγής Ελέγχου.  
  

9.5 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ   
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Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και ιδίως με τις 
διατάξεις του Νόμου 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά 
μεταξύ του Ασφαλιστή και του Ασφαλισμένου από ή σε σχέση με το Ασφαλιστήριο, η διαφορά αυτή 
θα επιλύεται μεταξύ τους εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της απ’ αυτόν 
που εγείρει την απαίτηση προς το άλλο μέρος. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, τα 
δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς 
αυτής.  
  

9.6 ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  
  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης δηλώνει και συμφωνεί ότι ενεργεί για λογαριασμό όλων των 
Ασφαλισμένων, σε ό,τι αφορά την άσκηση όλων των δικαιωμάτων τους, και την εκτέλεση των 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων και βαρών που προβλέπονται ή σχετίζονται με το Ασφαλιστήριο. 
Ωστόσο σε περίπτωση πτώχευσης, παύσης πληρωμών (cessation of payments), εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας του Λήπτη της Ασφάλισης 
κάθε Ασφαλισμένος δύναται να δρα για λογαριασμό του.   
  

9.7 ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
  
Το Ασφαλιστήριο και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό δεν 
εκχωρούνται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή.  
  

9.8 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  
  
Οι τίτλοι των παραγράφων έχουν τεθεί για διευκόλυνση μόνον και δεν λαμβάνονται υπόψη για την 
ερμηνεία του Ασφαλιστηρίου. Λέξεις και εκφράσεις στον ενικό θα εννοούν και τον πληθυντικό και το 
αντίθετο. Στο Ασφαλιστήριο οι λέξεις με έντονα στοιχεία έχουν ιδιαίτερη έννοια και ορίζονται ρητά. 
Λέξεις οι οποίες δεν ορίζονται ρητά στο παρόν ασφαλιστήριο έχουν την έννοια που είθισται να τους 
αποδίδεται.   
  
Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του Ασφαλιστηρίου το οποίο καλύπτει Απαιτήσεις, οι οποίες δύνανται 
να εγερθούν στο εξωτερικό ή/και να υπόκεινται σε άλλο εφαρμοστέο δίκαιο πλην του ελληνικού, 
συγκεκριμένοι όροι παραμένουν στην Αγγλική και άλλοι όροι που έχουν αποδοθεί στα Ελληνικά 
συνοδεύονται και από την Αγγλική τους διατύπωση. Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με την 
έννοια που έχουν οι όροι αυτοί, συμφωνείται ότι θα υπερισχύει η Αγγλική διατύπωση και θα έχουν 
την έννοια που τους προσδίδεται σύμφωνα με το δίκαιο και τη νομολογία της πολιτείας της Νέας 
Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.  
  

9.9 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  
  
Κάθε αξίωση η οποία προκύπτει από το Ασφαλιστήριο, παραγράφεται μετά από τέσσερα (4) έτη από 
το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε το δικαίωμα του Ασφαλισμένου προς 
αποζημίωση.  
  

9.10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
  
O Aσφαλιστής δε θεωρείται ότι παρέχει κάλυψη και δεν οφείλει καταβολή αποζημίωσης ή παροχή 
οποιουδήποτε άλλου οφέλους με βάση την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, στο μέτρο που η παροχή 
αυτής της κάλυψης, αποζημίωσης ή οφέλους θα εκθέσει τον Aσφαλιστή, τη μητρική εταιρία ή το 
νομικό πρόσωπο που ασκεί τον απώτερο έλεγχο του Ασφαλιστή, σε οποιαδήποτε κύρωση, 
απαγόρευση ή περιορισμό που επιβάλλεται από αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή από 
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εμπορικές ή οικονομικές κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  
  
  

9.11 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
  
Όλα τα νόμιμα δικαιώματα (ασφαλιστικά δικαιώματα ή άλλα), και φόροι ασφαλίστρων και οι εν γένει 
νόμιμες επιβαρύνσεις είτε επί του Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου είτε επί των ποσών που καταβάλλει 
ο Ασφαλιστής στον Ασφαλισμένο, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών τελών και 
δαπανών αποζημιώσεων ή άλλων διακανονισμών θα βαρύνουν κατά περίπτωση τον Ασφαλισμένο ή 
το πρόσωπο ή την εταιρεία που εισπράττει το ως άνω ποσό.  
  
  

9.12 ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
  
Ο Ασφαλιστής δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των πελατών, των αιτούντων 
αποζημίωση και άλλων δυνητικών πελατών, αντισυμβαλλομένων, προμηθευτών και τρίτων των 
οποίων τα δεδομένα λαμβάνει.  
  
«Προσωπικές Πληροφορίες» είναι αυτές που σας ταυτοποιούν και σχετίζονται με εσάς ή άλλα 
πρόσωπα (για παράδειγμα, τον/την σύντροφό σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας). Εάν παρέχετε 
Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με άλλο πρόσωπο, πρέπει (εκτός εάν συμφωνήσουμε 
διαφορετικά) να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της Ενημέρωσης αυτής 
και την Πολιτική μας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου και να λάβετε την άδειά του (όπου 
αυτό είναι δυνατόν) για να μοιραστείτε μαζί μας τις Προσωπικές Πληροφορίες του.  
  
Ποιές κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών μπορεί να συλλέγουμε και γιατί - Ανάλογα με τη 
σχέση μας με εσάς, οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν: 
στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, 
πληροφορίες και ιστορικά δεδομένα σχετικά με πιστοληπτική ικανότητα, ευαίσθητες πληροφορίες 
σχετικά με την υγεία ή παθήσεις (που συλλέγονται με τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται από το 
ισχύον δίκαιο), καθώς και άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς ή που εμείς 
συλλέγουμε στο πλαίσιο της σχέσης μας με εσάς.  
Οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:  

• Ασφαλιστική διαχείριση, π.χ. επικοινωνία, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και 
πληρωμές  
• Διεξαγωγή εκτιμήσεων και λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή και τους όρους 
ασφάλισης και τη διευθέτηση αξιώσεων αποζημίωσης  
• Βοήθεια και συμβουλές σε ιατρικά και ταξιδιωτικά θέματα  
• Διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υποδομών πληροφορικής (ΙΤ) 
της εταιρείας μας  
• Αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, π.χ. απάτη και νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  
• Κατοχύρωση/θεμελίωση και υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων  
• Νομική και κανονιστική συμμόρφωση (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με 
νόμους και κανονισμούς εκτός της χώρας διαμονής σας)  
• Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς ποιότητας, εκπαίδευσης και 
ασφάλειας  
• Προωθητικές ενέργειες, έρευνα αγοράς και ανάλυσή της.  

  
Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημιστικές ενημερώσεις που ενδεχομένως σας αποστέλλουμε, μπορείτε 
να επικοινωνήσετε µέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ασφαλιστή. 
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Αν ζητήσετε την εξαίρεσή σας, θα μπορούμε να συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε άλλες 
σημαντικές πληροφορίες εμπορικής και διοικητικής φύσεως σχετικά µε τις υπηρεσίες που σας 
παρέχουμε, από τις οποίες δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε.  
  
Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών - Για τους παραπάνω σκοπούς, οι Προσωπικές 
Πληροφορίες μπορεί να κοινοποιηθούν από τον Ασφαλιστή και σε τρίτους (όπως μεσίτες και άλλους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστές και αντασφαλιστές, οργανισμούς αναφοράς 
πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματίες του τομέα υγείας και άλλους παρόχους υπηρεσιών). Οι 
Προσωπικές Πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε άλλα τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων κρατικών 
αρχών), εάν απαιτείται από εφαρμοστέες νομοθετικές ή/και κανονιστικές διατάξεις. Οι Προσωπικές 
Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών τυχόν τραυματισμών) μπορεί να 
καταχωρούνται σε καταστάσεις δικαιούχων απαιτήσεων και να κοινοποιούνται σε άλλους 
ασφαλιστές. Στην περίπτωση αξιώσεων τρίτων από εργατικά ατυχήματα, ενδέχεται να οφείλουμε να 
τις αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές. Μπορεί να διεξαγάγουμε έρευνα σε δημόσια μητρώα για να 
αποτρέψουμε, να ανιχνεύσουμε και να διερευνήσουμε περιπτώσεις απάτης ή να επαληθεύσουμε το 
ασφαλιστικό ιστορικό σας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή περιουσιακού στοιχείου που 
πιθανώς θα σχετισθεί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την αξίωση. Οι Προσωπικές Πληροφορίες 
μπορεί να κοινοποιηθούν σε δυνητικούς ή υφιστάμενους αγοραστές της εταιρείας μας και να 
διαβιβαστούν κατά την πώληση της εταιρείας μας ή τη μεταβίβαση εταιρικών περιουσιακών 
στοιχείων.  
  
Διεθνής διαβίβαση - Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της δραστηριότητας της επιχείρησής μας, οι 
Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους που βρίσκονται σε άλλες χώρες 
(συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, του Μεξικού, της Μαλαισίας, των 
Φιλιππίνων, των Βερμούδων και άλλων χωρών που ενδέχεται να έχουν καθεστώς προστασίας 
δεδομένων διαφορετικό από εκείνο της χώρας διαμονής σας). Κατά την πραγματοποίηση αυτών των 
διαβιβάσεων, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι Προσωπικές σας Πληροφορίες 
προστατεύονται επαρκώς και μεταφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί 
προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς διαβιβάσεις 
περιλαμβάνονται στην Πολιτική μας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω).  
  
   
Ασφάλεια Προσωπικών Πληροφοριών - Χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέτρα τεχνικής και φυσικής 
ασφάλειας για να διατηρούνται οι Προσωπικές σας Πληροφορίες ασφαλείς και προστατευμένες. 
Όταν παρέχουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων 
υπηρεσιών) ή αναθέτουμε σε τρίτο μέρος να συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες για λογαριασμό 
μας, το τρίτο αυτό μέρος επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας.  
  
Τα δικαιώματά σας - Έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων περί 
προστασίας δεδομένων σχετικά με την εκ μέρους μας χρήση Προσωπικών Πληροφοριών. Τα 
δικαιώματα αυτά ισχύουν υπό ορισμένες συνθήκες και υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, 
περιλαμβάνουν δε το δικαίωμα πρόσβασης σε Προσωπικές Πληροφορίες, το δικαίωμα για διόρθωση 
ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων ή αναστολής χρήσης δεδομένων. 
Περιλαμβάνουν επίσης το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον οργανισμό, το 
δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, το δικαίωμα να ζητήσετε 
ανθρώπινη συμμετοχή σε ορισμένες αυτοματοποιημένες αποφάσεις που λαμβάνουμε, το δικαίωμα 
ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο 
με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε αναφέρονται πλήρως στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού 
Απορρήτου (δείτε παρακάτω).  
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Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου - Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά 
σας καθώς και σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις 
Προσωπικές Πληροφορίες σας θα βρείτε στην πλήρη Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου στη 
διεύθυνση του Ασφαλιστή.  
  
 

9.13 ΟΡΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ  
  
Διαχείριση αιτιάσεων  
Ως «παράπονο» ή «αιτίαση» νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας, από αντισυμβαλλόμενο, 
ασφαλισμένο, λήπτη ασφάλισης, δικαιούχο αποζημίωσης ή/και οποιονδήποτε τρίτο ζημιωθέντα 
(«αιτιώμενος»), η οποία σχετίζεται με ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που 
του παρέχει η Εταιρία. Δε συνιστούν αιτιάσεις, με την ανωτέρω έννοια, οι αναγγελίες απαιτήσεων, 
οι αιτήσεις αποζημίωσης ούτε τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου 
και την παροχή πληροφοριών/διευκρινήσεων.   
  
Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτιάσεων  
Η Εταιρία διατηρεί Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων, αρμόδιο για την παραλαβή και διαχείριση 
αιτιάσεων. Σε περίπτωση που αιτιώμενος επιθυμεί να υποβάλει αιτίαση στον αφαλιστή μπορεί να 
απευθύνεται στο Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων, με τους ακόλουθους τρόπους:   

• στη ταχ. διεύθυνση  
• στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου (e-mail  
• στο τηλ  
• στο φαξ  

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της αιτίασης, ο αιτιώμενος συνίσταται να αναγράφει το 
ονοματεπώνυμο του, τα στοιχεία επικοινωνίας του και τον αριθμό παραστατικού (ήτοι, αρ. 
συμβολαίου,  αρ. αίτησης, αρ. φακέλου) στο οποίο αναφέρεται η αιτίαση.  
Κατόπιν παραλαβής της αιτίασης, το Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων προβαίνει σε αυθημερόν 
καταγραφή αυτής, δημιουργεί σχετικό φάκελο και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών παραδίδει 
στον αιτιώμενο απόδειξη παραλαβής της αιτίασης, με πληροφορίες για τη διαδικασία που 
ακολουθεί η Εταιρία για τη διαχείριση της αιτίασης, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου χειριστή 
της, καθώς και τυχόν πληροφορίες που χρειάζεται να παράσχει ο αιτιώμενος για τη διαχείριση της.   
Εν συνεχεία, το Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες και 
ενέργειες για τη δίκαιη, ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση της αιτίασης, ώστε να απαντηθεί  
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της. Στην περίπτωση που υπάρξει 
υπέρβαση της εν λόγω προθεσμίας, το Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων παρέχει ειδικά αιτιολογημένη 
έγγραφη ενημέρωση, προσδιορίζοντας ταυτοχρόνως τον πιθανολογούμενο χρόνο για την 
ολοκλήρωση επεξεργασίας της αιτίασης.  
Η ενεργοποίηση της ως άνω διαδικασίας δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεων του 
αιτιώμενου, ενώ ο αιτιώμενος έχει το δικαίωμα να εμμείνει στην αιτίασή του, εάν δεν ικανοποιηθεί 
πλήρως από την απάντησή της Εταιρίας. Παράλληλα με την υποβολή της αιτίασης ή σε περίπτωση 
που ο αιτιώμενος δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση της Εταιρίας, μπορεί να απευθύνεται στις 
ακόλουθες αρχές:  

• Τράπεζα της Ελλάδος - Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, τηλ.: 210 3205222, 
210 3205223, https://www.bankofgreece.gr/kiries- 

leitourgies/epopteia/epopteia-idiwtikhs-asfalishs/kataggelies-aitiaseis-idiwtikh-asfalish   
• Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης, «Γραμμή Καταναλωτή 1520», 
http://www.mindev.gov.gr/καταγγελίες-πολιτών/  
• Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, τηλ: 210 6460862, 210  

6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458, http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html. Ο 
αιτιώμενος μπορεί να υποβάλει αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή εντός ενός έτους από όταν 
έλαβε πλήρη γνώση του προβλήματός του.  
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 1 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε καταβολή 
αποζημίωσης για Ζημία σε σχέση με οποιαδήποτε  Απαίτηση  ή σε οποιαδήποτε άλλη πληρωμή βάσει του  
Ασφαλιστηρίου, η οποία επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται  ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται, άμεσα 
ή έμμεσα, με την παροχή ή αδυναμία παροχής από τον Ασφαλισμένο, ή την Εταιρεία ή τον  Ανεξάρτητο 
Οργανισμό  επαγγελματικών υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής.    
   
Η παρούσα εξαίρεση δεν θα εφαρμόζεται στην περίπτωση, που μέτοχος της Εταιρείας εγείρει Απαίτηση 
Κινητών Αξιών για πλημμελή επίβλεψη εκείνων που εκτέλεσαν ή απέτυχαν να εκτελέσουν αυτές τις 
επαγγελματικές υπηρεσίες.   
   
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 
αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 
Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 
που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο.  
 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 2 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

 
Με το παρόν συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται για Ζημία σε σχέση με Απαίτηση κατά 
του Ασφαλισμένου, ενώπιον Δικαστηρίου στις ΗΠΑ ή στον Καναδά, ή σε Απαίτηση η οποία βασίζεται ή 
σχετίζεται με δραστηριότητες της Εταιρείας στις ΗΠΑ ή στον Καναδά.  

 
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 
αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του 
Ασφαλιστηρίου.  

 
Οι όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 
 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 3 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
 

Με το παρόν συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης για Ζημία σε 
σχέση με οποιαδήποτε Απαίτηση ή σε οποιαδήποτε άλλη πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου, 
συμπεριλαμβανομένων και των Εξόδων Έρευνας η οποία: επικαλείται, προκύπτει,  βασίζεται, ή με 
οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζεται με πραγματοποιηθείσα, επικείμενη ή επαπειλούμενη 
απελευθέρωση, έκκληση, διαφυγή ή διαρροή Ρυπογόνων Ουσιών, ή με οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη για τον  έλεγχο, καθαρισμό, απομάκρυνση, περιορισμό, επεξεργασία, ή εξουδετέρωση 
Ρυπογόνων Ουσιών, πυρηνικών υλικών ή πυρηνικών αποβλήτων. Η παρούσα εξαίρεση δε θα 
εφαρμόζεται σε:   
  
(α) Έξοδα Υπεράσπισης,  μέχρι το όριο των € 1.000.000 
 
Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου προστίθενται οι παρακάτω ορισμοί.  
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Ρυπογόνες Ουσίες ορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε στέρεο, υγρό,  αέριο,  βιολογικό υλικό 
που απειλεί ή προκαλεί  βλάβη στην υγεία ή / και μολύνει ή /και ρυπαίνει το περιβάλλον 
συμπεριλαμβανομένων των αμίαντου, καπνού, αερίων, αιωρουμένων σωματιδίων, μούχλας, ινών, 
μικροοργανισμών, μυκήτων, μικροβίων, αναθυμιάσεων, οξέων, αλκαλικών, πυρηνικών ή κάθε είδους 
υλικών που εκλύουν ακτινοβολία, χημικών και αποβλήτων. Τα απόβλητα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά τα υλικά που πρόκειται να ανακυκλωθούν, συντηρηθούν ή επεξεργασθούν.   
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου' και ως ειδικός όρος υπερισχύει 
αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 
Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 
που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο.  
      
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 
αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του 
Ασφαλιστηρίου. 
  
Οι όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 4 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ 

 
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι ο Ορισμός «Ασφαλισμένος» συμπληρώνεται ώστε να περιλαμβάνει και 
τους Δικηγόρους που συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής με την Εταιρεία, για Απαίτηση από Άδικη 
Πράξη που τέλεσαν (ή κατηγορούνται ότι τέλεσαν) κατά την άσκηση και παροχή των νομικών υπηρεσιών 
τους στον εντολέα τους  Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε (σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του 
συμβολαίου και της παρούσας Πρόσθετης Πράξης.)  
Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσθετης Πράξης, Δικηγόρος με σχέση Έμμισθης Εντολής ορίζεται 
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος, εγγεγραμμένο και μέλος 
οποιουδήποτε δικηγορικού συλλόγου της Ελλάδος, το οποίο είναι δυνάμει συμβάσεως έμμισθος 
Δικηγόρος στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε κατά την περίοδο Ασφάλισης και παρέχει σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση 
τις νομικές του υπηρεσίες, στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε, αλλά μόνο σχετικά με τις Άδικες Πράξεις και ενέργειες που 
λαμβάνουν χώρα κατά την παροχή των υπηρεσιών του με την ιδιότητα του Δικηγόρου και ενεργώντας 
πάντοτε εντός των πλαισίων εξουσιοδοτήσεων  και ορίων που τίθενται από τον εντολέα του ή από την 
συμβατική του σχέση με την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε  
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 
αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 
Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 
που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο.  
 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 6 
 
Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι εφόσον κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου 
επέλθει “Αλλαγή Ελέγχου” θα ισχύει Ειδική Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης διάρκειας έξι (6) ετών 
από τη στιγμή της λήξης της Ασφαλιστικής Περιόδου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μπορεί να 
γνωστοποιηθεί εγγράφως στον “Ασφαλιστή” κάθε καλυπτόμενη από το “Ασφαλιστήριο” “Απαίτηση” που 
εγείρεται από την “Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος” και κατά τη διάρκεια της Ειδικής Πρόσθετης 
Περιόδου γνωστοποίησης κατά του “Ασφαλισμένου” για “Άδικη Πράξη” η οποία έλαβε χώρα μετά την 
“Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος” της Κάλυψης και πριν από την “Αλλαγή Ελέγχου”. Διευκρινίζεται ότι η 
ειδική πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης και η ανωτέρω κάλυψη “Απαίτησης” από το Ασφαλιστήριο θα 
ισχύουν σε κάθε περίπτωση “Αλλαγής Ελέγχου” και ανεξαρτήτως εάν το “Ασφαλιστήριο” ανανεωθεί ή όχι 
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από άλλου είδους αντίστοιχη ασφάλιση ευθύνης διοίκησης στελεχών και ότι με την παρούσα Πρόσθετη 
Πράξη δεν αυξάνεται το Συνολικό Όριο Ευθύνης.  
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης της Ειδικής Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης, μετά 
τη λήξη της δε θα ισχύει η “Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης”.  
Για την Ειδική Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης χρεώνεται ασφάλιστρο 200% του ετήσιου ολικού 
ασφαλίστρου, το οποίο θεωρείται απαιτητό και άμεσα πληρωτέο στον “Ασφαλιστή” ως δεδουλευμένο.  
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω “Ασφαλιστηρίου” και ως ειδικός όρος υπερισχύει 
αντίθετων προβλέψεων του “Ασφαλιστηρίου”. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 
“Ασφαλιστηρίου.  
 
Λογαριασμός Ασφαλίστρων  
Είναι το ποσό των ΕΥΡΩ, το οποίο αναλύεται ως εξής: €  
 
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 
αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του 
Ασφαλιστηρίου. 
  
Οι όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Βεβαίωσης Αντασφαλιστικής Εταιρείας (Facultative Reinsurance) 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (FACULTATIVE REINSURER) 

To whom it may concern: 

In accordance with the requirements of the IGOUMENITSA PORT AUTHORITY SA tender for (delete as 
appropriate) : 

I) Property Cover (Named Perils), and others as described in the relevant tender documents 

II) General (Port / Terminal Operators Liability Insurance) / Employer Liability Insurance, and other as 
described in the relevant tender documents 

III) Directors & Officers Liability Insurance and other as described in the relevant tender documents 

we hereby confirm our support exclusively with ………………………… insurance Company. 

We hereby agree to provide support for our share of . . . . . . % of the total loss limit of …………………………at 
the terms and conditions as more fully described in the Tender Documents. 

Our ( Standard and Poor’s / AM Best ) security rating is: . . . . . . 

 

 

Signed on Behalf of ………………………… 

 

 

Signed & Sealed :……………………… 

Date:………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   

Από τις 2-5-2019, οι Αναθέτοντες Φορείς συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 
Ο Φορέας συνέταξε με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η 
ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής 
της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να 
αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα.  
Το περιεχόμενο του αρχείου, ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Το αρχείο XML θα αναρτηθεί για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν 
μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου (ΕΕΕΣ) 

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ); 
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των 
ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη 
δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 
 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν 
από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τον 
Αναθέτοντα Φορέα ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να 
ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, ο 
Αναθέτων Φορέας μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 
79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία όταν ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-
μέλος της Ένωσης. 
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) 
από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της 
υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 
Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει: 
 στους Αναθέτοντες Φορείς, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ 
καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής, 
 στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να 
εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετόντων φορέων καθώς και των οικονομικών 
φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (FrequentlyAskedQuestions - FAQ), όσον αφορά 
το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών 
του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής 
του eEEEΣ. 

3. Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση 
σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 
Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι 
οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την 
ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής : 
I. Οι αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας 
που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και 
παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, 
αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνονται τα εξής: 
 Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή». 
 Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtualPDFprinter), ήτοι λογισμικό, 
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 
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εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. 
GoogleChrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

ΙΙ. Οι αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα 
παραχθέντα αρχεία ως εξής: 
 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται 
έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται 
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και  
 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

4. Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που 
διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπως αυτό έχει οριστεί από τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε 
στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) 
ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 

4.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τους αναθέτοντες φορείς επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, 
το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  
Σημειώνεται το εξής: 
 Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtualPDFprinter), ήτοι λογισμικό, 
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. 
GoogleChrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

4.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να 
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε 
μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό. 

5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ 
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:  
- Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και τον αναθέτοντα φορέα. 
- Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.  
- Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:  
 - Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του 
άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις 
αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, 
ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα 
εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού).  
 - Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή 
τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση 
τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης 
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υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της 
οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να 
αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία 
ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση 
δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική).  
 - Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
(βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται 
οικονομικοί φορείς· τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές την 
εφαρμογή αυτών των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν 
να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος μέλος να 
το πράξουν).  
 - Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.  
- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:  
 - α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  
 - Α: Καταλληλότητα.  
 - Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.  
 - Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  
 - Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
- Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων  
- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 
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V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς την Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <<Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.>>: 
 
 
Η οικονομική προσφορά τ ..............................................  (επωνυμία προσφέροντος) για τον διαγωνισμό 
που διενεργείται από την εταιρεία σας για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών Ασφάλισης Περιουσίας  
(με κατονομαζόμενους κινδύνους ) Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης, Ευθύνης 
Διευθυντών και Στελεχών, ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των: ................................................................... 
και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Καθαρά 

Ασφάλιστρα (σε 
ευρώ) 

Ολικά Ασφάλιστρα 
(σε ευρώ) 

ΤΜΗΜΑI Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης Περιουσίας με 
κατονομαζόμενους κινδύνους των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων τη Ο.Λ.ΗΓ.ΑΕ και των 
εκχωρουμένων από το ελληνικό δημόσιο 

  

ΤΜΗΜΑ II Παροχή    ασφαλιστικής    κάλυψης    Γενικής 
Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης της 
Ο.Λ.ΗΓ.ΑΕ και του ελληνικού δημοσίου ως 
ιδιοκτήτης των παραχωρούμενων ακινήτων.  
 

  

ΤΜΗΜΑ 
III 

Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης Ευθύνης 
Διευθυντών και Στελεχών της Ο.Λ.ΗΓ.ΑΕ 

  

Συνολικό κόστος   
 
 

Στο συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι φόρων ασφαλίστρου 

 

Ο προσφέρων 

 

 

 

 

Τόπος , Ημερομηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VI :  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤIΚΗΣ ΕΠIΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) .............................  
Ημερομηνία έκδοσης  ...................................  

Προς: 

Ημερομηνία έκδοσης,  

Εγγύηση μας υπ' αριθμ ................. για ευρώ ...........................  
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ .......................................................................  
υπέρ της εταιρείας  ...................................... ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών 
α)........... β)  ...... , ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό σας για την υπηρεσία: …………………………………………………………………………. 
δικαιοδοσίας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.>>για χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με την υπ' αρ ............ Διακήρυξή 
σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας ή όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών 
α)........... β)  ...... , ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Σελίδα 79 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) .............................  
Ημερομηνία έκδοσης ..................................  
 
 
Προς: .................................  

 

Ημερομηνία 
έκδοσης,  

 
 
Εγγύηση μας υπ' αριθμ ................. για ευρώ ...........................  
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ ........................................................................  
υπέρ της εταιρείας  ...................................... ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των 
εταιρειών α) ................................................ β) , ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό 
της για την υπηρεσία 
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 ...................  
δικαιοδοσίας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» για χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με την υπ' αρ ..........  
Διακήρυξή σας. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 
 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
  

21PROC009810254 2021-12-22


