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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΔΡΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΤΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Θ.23 

Πόλη ΑΘΗΝΑ/ ΤΑΝΑΓΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11527/ 32009 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR3/ GR241  

Τηλέφωνο 210 7799622 /22620 52000,-52608,-52891 

Φαξ 210 7797670 / 22620 58717 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mvasiliou@haicorp.com & 
RAPTOPOULOU.Domna@haicorp.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες κα Μ.Βασιλείου & κα Δ.Ραπτοπούλου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.haicorp.com/ 

 

Είδος και Κύρια Δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής  

Η αναθέτουσα αρχή είναι Δημόσια Επιχείρηση, ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση- Νομικά 
Πρόσωπα της Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Υποτομέας S1311) και η 
κύρια δραστηριότητά της είναι η συντήρηση, επισκευή και κατασκευή εργοσυνόλων 
αεροσκαφών.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών «Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών 
Διοίκησης έναντι τρίτων (Directors & Officers Liability), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
με δυνατότητα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους», όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα Παραρτήματα και τους όρους της παρούσας. 
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Αφορά την ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτων :  

α) Των στελεχών Διοίκησης (μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και  
θυγατρικών της καθώς και Διευθυντικών Στελεχών ή υπαλλήλων της εταιρείας και 
Διευθυντών Ανεξάρτητων Οργανισμών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα 
«Γ»), καθώς επίσης και 

β) Της ίδιας της Εταιρείας προκειμένου για εργατικές απαιτήσεις. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66516500-5. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 81.735,00 €,  πλέον 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης κατ’ έτος ανέρχεται στο ποσό των 27.245,00 €,  πλέον 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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 ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
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του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

της με αριθμ. 57654/2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β’ 1781), 

της με αριθμ. 56902/215/2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 1923), 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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) και της οδηγίας (EE) 2016/680 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς 
της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

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. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  03-09-2018, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία του διαγωνισμού («ξεκλείδωμα» πλατφόρμας για έναρξη υποβολής 
προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 28-08-2018 και ώρα 09.00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

(1). Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) την  25-07-2018.     

(2). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.          

(3). Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ: http://et.diavgeia.gov.gr/.   

(4). Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ ΑΕ, στη διεύθυνση 
(URL) :  http://www.haicorp.com  στην διαδρομή : Εταιρικά Νέα ►Προκηρύξεις- 
Διαγωνισμοί ►Σε εξέλιξη. 
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(5). Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύθηκε και στον 
περιφερειακό Τύπο. 

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: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της «Α» και «Β», καθώς και  

 το κείμενο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (Παράρτημα «Γ»), 

 το Συμφωνητικό Εχεμυθείας , (Παράρτημα «Δ»),  

 το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [Τ.Ε.Υ.Δ.], (Παράρτημα «Ε»), 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, καθώς και  

 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. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία 
του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 
διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, 
τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που  προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή 
εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, πριν την υποβολή τυχόν ερωτημάτων προς 
διευκρίνιση ή κατά την υποβολή της προσφοράς του, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 
μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ:  

1) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω και 

2) Συμφωνητικό Εχεμυθείας, του Παραρτήματος «Δ», νομίμως υπογεγραμμένο. 

O Ανάδοχος - συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή υπεργολάβους 
του - θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 3471/2006 ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων 
αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς και που θα αφορούν την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων ή/και την τήρηση της νομοθεσίας περί απορρήτων. Κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε 
παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα συνεργάζεται με το 
μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το βοηθήσει να επανακτήσει τα 
εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους. 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεπάγεται, την 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και τη διεκδίκηση περαιτέρω 
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αποζημιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο, για άμεση και μονομερή λύση της Σύμβασης εκ 
μέρους της ΕΑΒ. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 14.00, και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για τον τρόπο υποβολής και απάντησης των 
αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων εφαρμόζεται το άρθρο 14 της αριθμ. 56902/215/2017 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 1923). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που τους έχουν χορηγηθεί  και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή 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 έξι (6) 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 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)1.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

                                                           
1
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5

ης
.10.1961. Η μετάφραση και επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 παρ.2 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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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. 2.  

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 μπορούν να 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.3  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται 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 ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα 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 προσφορών4, 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 αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
                                                           
2
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

3
 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 

171).  
4
 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 

4497/2017. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 

 3. 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 παραδεκτή συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
απαιτείται η υποβολή από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα 
ευρώ (1.650 €).  

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. Η αναθέτουσα αρχή 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.  

Στους λοιπούς προσφέροντες, αν δεν έχει συντρέξει λόγος κατάπτωσης, η Εγγύηση 
Συμμετοχής επιστρέφεται α) Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
ένστασης/ προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης/ προσφυγής κατά 
της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και β) μετά την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.3. Η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της ΕΑΒ, αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από 
την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή για μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης σε 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 έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:  

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 εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) 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 παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

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), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο, αποκλείεται, επίσης, όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου5. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η (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. 6 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων 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/και   

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

Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων 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 τους7.  

ή/και 

γ) η αναθέτουσα αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 8 

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

                                                           
5
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 

περ. 7 του ν.   4497/2017. 
6
 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

7
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις 
κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  

8
       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 

4488/2017. 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20169,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας10,  

(γ) 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, κατά τα 
οριζόμενα 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 σοβαρών ψευδών 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 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της 
παρούσας,  

(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 εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  

                                                           
9
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα 

κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 
4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

10
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω 

των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.8.2.  
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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 του σχετικού 

γεγονότος. 11 

2.2.3.4. Ο προσφέρων 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. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)12 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 13. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
παροχή υπηρεσιών, ήτοι την παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης 
(D&O).  

Ειδικότερα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο για το αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων τους (νομικά πρόσωπα) ή για το επάγγελμά τους (φυσικά πρόσωπα) 
Επιμελητήριο ή επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής 
τους.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της 
επιχείρησής τους, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας (κλεισμένες χρήσεις), ίσο ή 
μεγαλύτερο με 100.000,00€, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

                                                           
11

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017.  

12
        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 

4497/2017. 
13

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
τριετίας (κλεισμένες χρήσεις), να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής συναφών υπηρεσιών 
με το αντικείμενο της παρούσας, συνολικής αξίας τουλάχιστον 50.000,00€, πλέον 
αναλογούντος Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό μπορεί να προκύπτει από την αξία είτε μίας είτε 
περισσοτέρων συμβάσεων αθροιστικά.  

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων, Υπεργολαβίες 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Δύνανται επίσης να 
στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να 
αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της υπό ανάθεση σύμβασης. Στις 
περιπτώσεις αυτές, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με 
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 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 των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 
«Ε», το οποίο αποτελεί ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. 

Το Τ.Ε.Υ.Δ. καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
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Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να 
φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( Τ.Ε.Υ.Δ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 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 2.2.7. 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 η αναθέτουσα αρχή 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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

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

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά14: 

                                                           
14

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ειδοποίησης για 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης  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. Σε περίπτωση που στο προσκομιζόμενο 
απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών 
αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού. Στην περίπτωση 
υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά 
τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνους που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:  
α) Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου,  
β) Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες τους 
διαχειριστές,  
γ) Για τις προσωπικές εταιρίες τους διαχειριστές, 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 έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης:  
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση, εκδίδονται από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει 
τεθεί υπό ειδική 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. 
Πιστοποιητικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

Αναφορικά με αλλοδαπά πρόσωπα (οικονομικούς φορείς) πιστοποιητικό από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη με την ως άνω κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το 

                                                                                                                                                                      
 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 
και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.3, 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 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 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
έναντι όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν υποχρέωση 
καταβολής εισφορών. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση.  
Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται 
στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους που αναφέρονται ανωτέρω, που 
εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του κράτους εγκατάστασης. 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 οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
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ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

Δήλωση περί του ετήσιου ύψους του κύκλου εργασιών τους της τελευταίας τριετίας 
(κλεισμένες χρήσεις), καθώς και δημοσιευμένους Ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις 
για τα ίδια έτη. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, η 
καταλληλότητα του οποίου εναπόκειται στην κρίση της ΕΑΒ. Εάν η επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Ισολογισμούς 
ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής & επαγγελματικής  ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

1) Βεβαίωση Άδειας Λειτουργίας από την αρμόδια Εποπτική Αρχή της Τράπεζας της 
Ελλάδος.  

2) Πιστοποιητικά Ασφάλισης (Cover Notes), στα οποία να αναφέρονται ρητά ο/οι 
αντασφαλιστές, καθώς και τυχόν ποσοστό ιδίας κράτησης της/των ασφαλιστικών 
εταιρειών που καλύπτουν το 100% του κινδύνου, καθώς και το ποσοστό 
συμμετοχής τους στον κίνδυνο.  

3) Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρωτότυπη επιστολή 
ενός εκάστου αντασφαλιστή προς την ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία θα 
αναφέρεται ότι παρέχει αντασφαλιστική υποστήριξη, για ποσοστό …….… του 100% 
του κινδύνου (ήτοι ποσοστό …….…… επί του συνολικού ανωτάτου ορίου κάλυψης, 
που ανέρχεται σε € ………………) ή για ποσοστό ……….. του 100% του κινδύνου για το 
επίπεδο ορίου (layer) στο οποίο συμμετέχει, βάσει του συνόλου των όρων της 
παρούσας, την οποία δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

4) Πιστοποιητικό για την αξιολόγηση των αντασφαλιστών του (συμβατικών ή 
προαιρετικών) από διεθνείς Οίκους αξιολόγησης (ΑΜ BEST, Standards & Poor’s ή 
άλλο ισοδύναμο οίκο). Η αξιολόγηση θα αποδεικνύεται, για κάθε αντασφαλιστή, με 
πρόσφατο πιστοποιητικό από την επίσημη ιστοσελίδα του αντασφαλιστή ή την 
επίσημη ιστοσελίδα του διεθνούς οίκου αξιολόγησης.  

5) Σε περίπτωση σύμπραξης ασφαλιστικών εταιριών, τα εκδοθέντα από την ηγήτρια 
(Leader) εταιρία, Πιστοποιητικά Ασφάλισης (Cover Notes), θα πρέπει να φέρουν την 
σφραγίδα και υπογραφή των λοιπών ασφαλιστικών εταιριών για το ποσοστό 
συμμετοχής τους στον κίνδυνο. 

6) Κατάλογο των κυριοτέρων συμβάσεων με αντικείμενο την παροχή συναφών 
υπηρεσιών, που εκτέλεσε κατά την τελευταία τριετία (κλεισμένες χρήσεις), με 
αναφορά του αντίστοιχου ποσού-αξίας της σύμβασης, της ημερομηνίας εκτέλεσης 
των υπηρεσιών καθώς και των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων αποδεκτών των 
υπηρεσιών αυτών, από τον οποίο θα προκύπτει ότι έχουν εκτελέσει συμβάσεις 
συναφών υπηρεσιών συνολικού τιμήματος κατά τα ως άνω έτη ίσου ή μεγαλύτερου 
με 50.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται με τα 
αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα. Ως τέτοια λαμβάνονται υπόψη, πιστοποιητικά τα 
οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (ενδεικτικά : αντίγραφα 
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συμβάσεων, ή / και τιμολόγια ή / και βεβαιώσεις συνεργασίας/ καλής εκτέλεσης/ 
υλοποίησης/ εκτέλεσης συμβάσεων κ.λ.π.). 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Β.7. 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. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό.15 

Β.9. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος ή, 
κατά περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 
βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του 
υπόχρεου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται 
και η αδυναμία έκδοσης του συγκεκριμένου δικαιολογητικού.  

                                                           
15

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από 
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που 
κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984.  

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να 
συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης.  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  βάσει τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παραρτήματα «Α» 
και «Γ» της παρούσας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 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. 

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 (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2017 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο 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 τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/2017 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

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 6 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
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ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Δικαιολογητικά και η 
Τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα16, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 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 τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται 
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 

                                                           
16

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και Δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν : 

α) Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα «Ε»).  

β) την Εγγύηση Συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα «Α» και «Γ»  
της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται.  

Στην Τεχνική Προσφορά οι οικονομικοί φορείς απαραίτητα περιλαμβάνουν: 

(α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν: 

i. Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με όλους τους όρους των Παραρτημάτων  «Α» 
και «Γ».  

 ii.Το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

iii. Εάν η υποψηφιότητά τους υποστηρίζεται από αντασφαλιστική κάλυψη και για 
ποιό ποσοστό συνολικά του κινδύνου. Ο προσφέρων κατά τον χρόνο υποβολής της 
Προσφοράς θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει, μεμονωμένα ή αθροιστικά, ποσοστό 
ιδίας κράτησης και αντασφαλιστικής υποστήριξης ισοδύναμο με το 100% του 
συνόλου του ορίου κάλυψης. Επιπροσθέτως υποχρεούται να δηλώνει: 

α. Το ποσοστό ιδίας κράτησης. 

β. Ότι έχει εξασφαλίσει ποσοστό αντασφαλιστικής υποστήριξης το οποίο 
αθροιζόμενο με το ποσοστό ιδίας κράτησης είναι ισοδύναμο με το 100% του 
συνολικού ορίου κάλυψης ή αν η κάλυψη έχει διαμορφωθεί σε διαδοχικά 
επίπεδα ορίων (layers), θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει αθροιστικά ποσοστό 
κάλυψης ισοδύναμο με το 100% του ορίου κάλυψης ανά επίπεδο.  
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γ. Τους αντασφαλιστές (επωνυμία και διεύθυνση), το είδος της 
αντασφαλιστικής συμφωνίας καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του καθενός 
εξ’ αυτών στο συγκεκριμένο Έργο. 

δ. Την αξιολόγηση των αντασφαλιστών του από διεθνείς Οίκους αξιολόγησης 
(ΑΜ BEST, Standards & Poor’s ή άλλο ισοδύναμο οίκο).  

ε. Ότι οι αντασφαλιστές που θα χρησιμοποιήσει έχουν λάβει γνώση του 
τεύχους της Διακήρυξης, αποδέχονται τη συμμετοχή τους και έχουν την 
δυνατότητα να καλύψουν τον εν λόγω κίνδυνο. 

(β) Συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας καθώς και του τρόπου υλοποίησης της σύμβασης 
ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται στα Παραρτήματα 
«Α» και «Γ» της Διακήρυξης. 

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 (τιμή), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β» της παρούσας 
διακήρυξης. 

Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, δηλαδή το προσφερόμενο  τίμημα θα 
αναγράφεται σε ευρώ (€) καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 
«Β» της παρούσας. 

Ο προσφέρων απαιτείται να υποβάλλει οικονομική προσφορά για το σύνολο των προς 
ανάθεση υπηρεσιών. 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της τιμής αναδεικνύεται η προσφορά με το 
χαμηλότερο προσφερόμενο τίμημα. 

Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου 
ασφαλίστρων, με τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού 
ασφαλιστηρίου του παρόχου υπηρεσιών, για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση που θα 
υπογραφεί. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Στο προσφερόμενο τίμημα δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Το προσφερόμενο τίμημα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζεται. Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν στην προσφορά τους ότι 
αναλαμβάνουν τον κίνδυνο των τυχόν ανατιμήσεων έστω και αν προκληθούν από 
απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών. 

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 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης όπως καθορίζεται στην παρούσα. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για  
διάστημα διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών 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 την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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 ανωτέρω 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή 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 φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς- Τρόπος σύνταξης και υποβολής 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 102 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 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 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,  
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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 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (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» την  11-09-2018 και ώρα 10:30 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα Δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών Δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.   

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. 
Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για 
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν 
τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
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έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο 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 να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

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 εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια Απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω Απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου- 
Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης17 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. 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 - 2.2.6  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

                                                           
17

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017. 
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής 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 Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του18.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την Απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα που έχει 
υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό Ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της Απόφασης Κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

                                                           
18

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 



Διακήρυξη αριθ.799/2018 

 

31 

 

β) κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και 
μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .19 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες20 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 
πράξη της Αναθέτουσας Αρχής21 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, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης22. 

Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ’ ν.4412/2016) και υποβάλλεται 
υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο 
Παράρτημα Ι του Π.Δ. 39/2017 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016).  
 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά23 μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
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 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017. 
20

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
21

  Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
22

  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 



Διακήρυξη αριθ.799/2018 

 

32 

 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών24 μαζί με το σχετικό παράβολο. Οι οικονομικοί φορείς 
κοινοποιούν την προδικαστική προσφυγή στο email της Α.Ε.Π.Π. president@aepp-
procurement.gr. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ οι οικονομικοί φορείς 
υποβάλουν την προδικαστική προσφυγή στο email της Α.Ε.Π.Π. president@aepp-
procurement.gr Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215/2017 Υ.Α. 
 
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν διατάσσονται προσωρινά μέτρα προστασίας κατά 
το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής25. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ26. 

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 

                                                                                                                                                                      
23

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ 
αριθμ.56902/215/2017«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

24
  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215/2017 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
25

  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
26

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά27. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η ΕΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σε 
οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 
106 του ν. 4412/2016, μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου της ΕΑΒ. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου της ΕΑΒ, 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. Επιπλέον 
ματαίωση μπορεί να αποφασισθεί, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται 
ρητά στην παρούσα, ιδίως και στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 
- Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της ΕΑΒ ως προς τις ζητούμενες υπηρεσίες.  

- Αν η προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.  

- Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε 
συνεννόηση μεταξύ των προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του ανταγωνισμού.  
- Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα.  

- Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη ματαίωση.  
- Σε περίπτωση ματαίωσης οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.  

                                                           
27

  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Σύναψη της Σύμβασης  

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας προσφυγών του άρθρου 360 του ν. 4412/2016 
κατά της απόφασης κατακύρωσης ή, κατά περίπτωση, την απόρριψή τους, η ΕΑΒ προσκαλεί 
τον ανάδοχο να υποβάλει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4.2, η οποία θα καλύπτει το 5% του συμβατικού τιμήματος δύο (2) ετών, και να 
υπογράψει τη σύμβαση ασφάλισης, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.  
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
και να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ΕΑΒ η εγγύηση 
συμμετοχής και η διαδικασία κατακύρωσης επαναλαμβάνεται με τον αμέσως επόμενο κατά 
σειρά κατάταξης προσφέροντα και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για να υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

4.2 Εγγυήσεις  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, για δύο (2) έτη, χωρίς 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 και πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 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 της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του Aναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και παράτασης της σύμβασης κατά τις παραγράφους 4.6 και 
6.2, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Aνάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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.  

 

4.3  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Aνάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 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. 

4.5 Υπεργολαβία 

4.5.1. 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 Aναδόχου.  

4.5.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή 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 και οι οποίοι δέον να τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
166 ν. 4412/2016. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 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 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, 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.  

4.5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 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.  

4.6 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, με κοινή συμφωνία μεταξύ ΕΑΒ 
και αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς το χαρακτήρα της 
σύμβασης κατά το άρθρο 337 του Ν 4412/2016, πλην του όρου 6.2-Διάρκεια σύμβασης, και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία 
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ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.28 

4.7 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
υπαναχωρήσει αζημίως από τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει 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 Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

 

 

                                                           
28

 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

- Σε (4) ισόποσες δόσεις ανά έτος, με την έκδοση της προφόρμας /ειδοποιητηρίου 
πληρωμής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος για κανένα λόγο δεν θα συναρτά την εκ μέρους του εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την πληρωμή του  εκ μέρους της 

ΕΑΒ. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου ασφαλίστρων, 
με τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού ασφαλιστηρίου, 
για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/201629 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)30 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

                                                           
29

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016 

30
  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 
350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων   

Ο Ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 
Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση της σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων  – 
αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ 
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201631 οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 
επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

                                                           
31

 Πρβλ. δεύτερο εδάφιο του άρθρου 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 
4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από την  αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης/ Παραλαβής, η οποία θα ορισθεί από την 
ΕΑΒ Α.Ε. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η Σύμβαση ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της, με 
δυνατότητα μονομερούς παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος, εκ μέρους της ΕΑΒ. 

6.3    Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης/ Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο 
δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Μετά την παραλαβή των συμβατικών υπηρεσιών, η 
Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και το κοινοποιεί στην 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και στην Διεύθυνση Συμβάσεων. Στην 
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων συντάσσονται ισάριθμα Πρωτόκολλα Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, μπορεί δε να 
καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων.  



Διακήρυξη αριθ.799/2018 

 

40 

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Λοιποί Όροι   

Απαγορεύεται ρητά η οιαδήποτε ενεχυρίαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν 
από την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.  Επιτρέπεται μόνον η εκχώρηση 
απαιτήσεων του Αναδόχου σε εγκεκριμένα Ελληνικά Πιστωτικά Τραπεζικά Ιδρύματα και 
τούτο μόνον κατόπιν  προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας / έγκρισης της ΕΑΒ ΑΕ. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου αλλά και για πέντε (5) έτη μετά την λήξη 
της, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της ΕΑΒ ΑΕ την ρητή υποχρέωση να μην γνωστοποιεί 
σε οιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ομοίως απαγορεύεται ρητά να προβαίνει σε 
δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της παρούσας, αποδέχεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των 
εγκαταστάσεων της ΕΑΒ ΑΕ όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες του και των επί τόπου 
συνθηκών, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις και χωρίς να δύναται εκ των υστέρων να 
επικαλεστεί άγνοια συνθηκών ή/και γεγονότων, πλην αυτών της ανώτερης βίας. 

Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την παρούσα 
σύμβαση ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

 

Τανάγρα, 25-07-2018 

Για την ΕΑΒ ΑΕ        

Γεώργιος Θ. Μαζαράκος 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

H παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου 

Ακριβές Αντίγραφο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Αντικείμενο των υπηρεσιών είναι η κάλυψη ευθύνης των στελεχών Διοίκησης της ΕΑΒ Α.Ε. 
(μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και  θυγατρικών της καθώς και 
Διευθυντικών Στελεχών ή υπαλλήλων της εταιρείας και Διευθυντών Ανεξάρτητων 
Οργανισμών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Γ») από απαιτήσεις τρίτων 
για άδικες πράξεις προερχόμενες από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, καθώς επίσης και της ίδιας της ΕΑΒ Α.Ε., προκειμένου για εργατικές 
απαιτήσεις. Δεν αποτελούν αντικείμενο της κάλυψης αποκλειστικά και μόνον οι ζημίες οι 
οφειλόμενες στις εκ δόλου πράξεις. 

Αναλυτικά όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις και οι πρόσθετες συμπληρωματικές καλύψεις, 
αναφέρονται στο συνημμένο κείμενο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (Παράρτημα «Γ»). 

Η ΕΑΒ Α.Ε. επέλεξε για τη διαγωνιστική διαδικασία το συνημμένο σχέδιο κειμένου 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με σκοπό να τηρήσει τη βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης 
των διαγωνιζομένων δεδομένου ότι, οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων θα κριθούν με 
τους όρους και τις καλύψεις του ίδιου ασφαλιστηρίου δηλαδή, με ίσο μέτρο κρίσης. 

Συνοπτικά και όπως περιγράφονται στο κείμενο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα 
καλύπτονται: 

(i) Συνολικό Ανώτατο 
Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης 

 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών για όλους 
τους Ασφαλισμένους για όλες τις ασφαλιστικές 
καλύψεις, σωρευτικά (συμπεριλαμβανομένων των 
Εξόδων Υπεράσπισης),   ΕΥΡΩ 3.500.000 

 

(ii) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης για  

Παράσταση  σε Έρευνες και 
Ανακρίσεις 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ερευνών, που 
διεξάγονται για όλα τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα   
υπό την ασφαλιστική κάλυψη Δ, για παράσταση σε 
Έρευνες και Ανακρίσεις, σωρευτικά, ΕΥΡΩ 
3.500.000.  

 

(iii) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης για 

Περιστατικό Ρύπανσης 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Εξόδων 
Υπεράσπισης, σε σχέση με Απαιτήσεις  από Άδικη 
Πράξη που αφορούν  Περιστατικό Ρύπανσης 
σωρευτικά, ΕΥΡΩ 3.500.000.  

 

(iv) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης για κάλυψη 
Εταιρείας για Εργατικές Απαιτήσεις 

 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών, για την  
κάλυψη της Εταιρείας για Εργατικές Απαιτήσεις 
σωρευτικά, ΕΥΡΩ 1.000.000.  

 

v) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης αναφορικά με 
Απαιτήσεις για Ηθική Βλάβη και 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών, σε σχέση 
με Απαιτήσεις για Ηθική Βλάβη και προσβολή 
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προσβολή προσωπικότητας 

 

προσωπικότητας σωρευτικά, ΕΥΡΩ 3.500.000. 

vi) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης για πρόστιμα 
και ποινές που θα επιβληθούν από 
Δικαστήρια και Αρμόδιες Αρχές και 
μόνο αν είναι ασφαλίσιμες από τον 
Νόμο 

 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των προστίμων και 
των ποινών που θα επιβληθούν, σωρευτικά, ΕΥΡΩ 
70.000.  

 

Η κάλυψη αυτή αφορά τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα 
αποκλειστικά και σε καμιά περίπτωση την 
Εταιρεία. 

vii) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης για πρόστιμα 
και ποινές που αφορούν Περιστατικά 
Ρύπανσης και που θα επιβληθούν 
από Δικαστήρια και Αρμόδιες Αρχές 
και μόνο αν είναι ασφαλίσιμες από 
τον Νόμο 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των προστίμων και 
των ποινών που θα επιβληθούν και που αφορούν  
Περιστατικό Ρύπανσης σωρευτικά, ΕΥΡΩ 70.000.  

 

Η κάλυψη αυτή αφορά τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα 
αποκλειστικά και σε καμιά περίπτωση την 
Εταιρεία. 

 Τα επιμέρους όρια ασφαλιστικής κάλυψης που 
αναφέρονται στα εδάφια 3(ii), 3(iii), 3(iv), 3(v), 3(vi) 
και 3(vii) περιλαμβάνονται στο Συνολικό Ανώτατο 
Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης, που αναφέρεται στο 
εδάφιο 3(i) του Πίνακα και σε καμία περίπτωση δεν 
το αυξάνουν. 

 

 

Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος 
της  Κάλυψης 

 

12/05/2004, αλλά: 

i) ημερομηνία έναρξης της κάλυψης για την 
εξαίρεση 6.2 («εκκρεμείς δίκες») για τις 
καλύψεις των ειδικών όρων 10 και 11: 
24/10/2009. 

ii)  ημερομηνία έναρξης της κάλυψης για την 
εξαίρεση 6.2 («εκκρεμείς δίκες») για όλες 
τις υπόλοιπες καλύψεις 24/07/2008. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
Κύριοι, 
 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την κάτωθι οικονομική μας  προσφορά  για την 
παροχή υπηρεσιών ««Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O), για χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους», ως 
αναλύονται στην παρούσα Διακήρυξη και στα Παραρτήματα της. 

 
Τo προσφερόμενο τίμημα παροχής υπηρεσιών, ήτοι τα συνολικά μικτά ασφάλιστρα (σε 
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. , αριθμητικώς και ολογράφως) αναλύεται ως κάτωθι: 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ  (2) ΕΤΗ (σε €, πλέον Φ.Π.Α.) 

1 ΚΑΘΑΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2 ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

3 ΦΟΡΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΙΚΤΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ¹ 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

¹ Συνολικά μικτά ασφάλιστρα = Καθαρά Ασφάλιστρα + Λοιπές επιβαρύνσεις + Φόρος 
Ασφαλίστρων 

Το προσφερόμενο τίμημα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζεται. Αυτό ισχύει και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος μονομερούς 
παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος, εκ μέρους της ΕΑΒ. 

Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου 
ασφαλίστρων, με τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού 
ασφαλιστηρίου, για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί.  

 

Στο προσφερόμενο τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. 
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Δηλώνουμε ότι στο ανωτέρω  τίμημα  περιλαμβάνονται όλα τα τυχόν έξοδα μας (κόστη 
ασφαλιστικής κάλυψης, δαπάνες για εισφορές-τέλη-κρατήσεις-φόρους, δαπάνες 
μετακινήσεων, συντηρήσεων δικτύου κλπ). Δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο 
των τυχόν ανατιμήσεων έστω και αν προκληθούν από απρόβλεπτη μεταβολή των 
συνθηκών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………..                                                  …………………                                                 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
      ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  

 

BusinessGuard 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟ 2 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΥΝ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ  ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΝΟΙΑ.   
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1 .  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

  
Αριθμός Ασφαλιστηρίου  
Αριθμός Ανανέωσης  

 
 

1. Λήπτης Ασφάλισης 
 
Έδρα Λήπτη της Ασφάλισης 
 

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. 
 
Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4 Αθήνα 11527 
 
ΑΦΜ: 94052358                ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 
 

2. Περίοδος Ασφάλισης Από : ………….    
Έως : …………    

3. (i)Συνολικό Ανώτατο 
Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης 
 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών για 
όλους τους Ασφαλισμένους για όλες τις 
ασφαλιστικές καλύψεις, σωρευτικά 
(συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων 
Υπεράσπισης),   ΕΥΡΩ 3.500.000 
 

 (ii) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης για  
Παράσταση  σε Έρευνες και 
Ανακρίσεις 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ερευνών, που 
διεξάγονται για όλα τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα   
υπό την ασφαλιστική κάλυψη Δ, για παράσταση σε 
Έρευνες και Ανακρίσεις, σωρευτικά, ΕΥΡΩ 
3.500.000.  
 

 (iii) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης για 
Περιστατικό Ρύπανσης 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Εξόδων 
Υπεράσπισης, σε σχέση με Απαιτήσεις  από 
Άδικη Πράξη που αφορούν  Περιστατικό 
Ρύπανσης σωρευτικά, ΕΥΡΩ 3.500.000.  
 

 (iv) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης για 
κάλυψη Εταιρείας για 
Εργατικές Απαιτήσεις 
 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών, για την  
κάλυψη της Εταιρείας για Εργατικές Απαιτήσεις 
σωρευτικά, ΕΥΡΩ 1.000.000.  
 

 v) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης 
αναφορικά με Απαιτήσεις για 
Ηθική Βλάβη και προσβολή 
προσωπικότητας 
 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών, σε 
σχέση με Απαιτήσεις για Ηθική Βλάβη και 
προσβολή προσωπικότητας σωρευτικά, ΕΥΡΩ 
3.500.000. 

 vi) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης για 
πρόστιμα και ποινές που θα 
επιβληθούν από Δικαστήρια και 
Αρμόδιες Αρχές και μόνο αν 
είναι ασφαλίσιμες από τον 
Νόμο 
 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των προστίμων και 
των ποινών που θα επιβληθούν, σωρευτικά, 
ΕΥΡΩ 70.000.  
 
Η κάλυψη αυτή αφορά τα Ασφαλισμένα 
Πρόσωπα αποκλειστικά και σε καμιά περίπτωση 
την Εταιρεία. 



Διακήρυξη αριθ.799/2018 

 

47 

 

 vii) Επιμέρους Ανώτατο Όριο  
Ασφαλιστικής Ευθύνης για 
πρόστιμα και ποινές που 
αφορούν Περιστατικά 
Ρύπανσης και που θα 
επιβληθούν από Δικαστήρια και 
Αρμόδιες Αρχές και μόνο αν 
είναι ασφαλίσιμες από τον 
Νόμο 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των προστίμων και 
των ποινών που θα επιβληθούν και που αφορούν  
Περιστατικό Ρύπανσης σωρευτικά, ΕΥΡΩ 
70.000.  
 
Η κάλυψη αυτή αφορά τα Ασφαλισμένα 
Πρόσωπα αποκλειστικά και σε καμιά περίπτωση 
την Εταιρεία. 

  Τα επιμέρους όρια ασφαλιστικής κάλυψης που 
αναφέρονται στα εδάφια 3(ii), 3(iii), 3(iv), 3(v), 3(vi) 
και 3(vii) περιλαμβάνονται στο Συνολικό Ανώτατο 
Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης, που αναφέρεται 
στο εδάφιο 3(i) του Πίνακα και σε καμία 
περίπτωση δεν το αυξάνουν. 
 

4. Απαλλαγή 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. Καλύψεις Α,Β,Γ,Δ: Καμία Απαλλαγή 
 
2. Για κάθε Απαίτηση ή Ζημία σχετικά με 

Εργατικές Απαιτήσεις για την ίδια την εταιρεία: 
€ 15.000 

 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.4, η 
εκάστοτε ισχύουσα Απαλλαγή θα υπολογίζεται 
στο σύνολο των  Ζημιών, που προκύπτουν από 
την αντίστοιχη Απαίτηση.  Σε περίπτωση, που η 
Απαίτηση υπόκειται σε περισσότερες από μία 
Απαλλαγές, θα υπολογίζεται μόνο η μεγαλύτερη 
από αυτές.  
 
  

5. Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο  
 
 

Είναι το ποσό των ΕΥΡΩ   
 

Ανάλυση Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου 
Καθαρά ασφάλιστρα:     €  
Δικαίωμα συμβολαίου:    €    
Φ.Α.:                                €    
 
                        

6. Ημερομηνία Αναδρομικής 
Ισχύος της  Κάλυψης 
 

12/05/2004, αλλά: 
iii) ημερομηνία έναρξης της κάλυψης για την 

εξαίρεση 6.2 («εκκρεμείς δίκες») για τις 
καλύψεις των ειδικών όρων 10 και 11: 
24/10/2009. 

iv)  ημερομηνία έναρξης της κάλυψης για την 
εξαίρεση 6.2 («εκκρεμείς δίκες») για όλες 
τις υπόλοιπες καλύψεις 24/07/2008. 

 
7. Ασφαλιστής: 

Διεύθυνση Ασφαλιστή:  
……………………………………… 
……………………………………………………. 

 
8. (i) Γεωγραφικά Όρια Κάλυψης 

(ii) Δωσιδικία / Δικαιοδοσία 

Παγκοσμίως εξαιρουμένης της Βορείου Αμερικής  
Παγκοσμίως εξαιρουμένης της Βορείου Αμερικής 
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9. Ειδικοί Όροι 

 
 
 
 

1. Εξαίρεση Απαιτήσεων Ελληνικού Δημοσίου 
πλην αυτών που προέρχονται από την ιδιότητα 
του πελάτη της εταιρείας. 

2. Επέκταση κάλυψης αναφορικά με απαιτήσεις 
για Ηθική Βλάβη και προσβολή 
προσωπικότητας  

3. Επέκταση κάλυψης αναφορικά με Εργατικές 
Απαιτήσεις για την εταιρεία με ανώτατο 
επιμέρους όριο κάλυψης €1.000.000 το 
οποίο περιλαμβάνεται στο Συνολικό 
Ανώτατο Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης 

4. Εξαίρεση απαιτήσεων Πτώχευσης 
5. Εξαίρεση Κάλυψης στη Βόρεια Αμερική 
6. Τροποποίηση Ορισμού 4.21(i) (Καταβολή 

προσωρινά εκτελεστών πρωτόδικων 
αποφάσεων) 

7. Τροποποίηση Ορισμού 4.33 (Πρόσθετη 
Περίοδος Γνωστοποίησης 5 έτη) 

8. Τροποποίηση Γενικής Διάταξης 7.23 
(Παραγραφή Δικαιωμάτων 5 έτη) 

9. Τροποποίηση Γενικής Διάταξης 7.19 (Δικαίωμα 
καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου) 

10. Τροποποίηση του Ορισμού 4.21 ( πρόστιμα   
και ποινές που θα επιβληθούν από Αρμόδιες 
Αρχές) 

11. Τροποποίηση της Εξαίρεσης 6.4 (πρόστιμα   
και ποινές που αφορούν Περιστατικά 
Ρύπανσης) 

12. Δικαίωμα διακοπής της Ασφαλιστικής Κάλυψης 
13. Τροποποίηση Γενικής Διάταξης 7.5 

(Γνωστοποίηση της Απαίτησης) 
 

10. Τρόπος Πληρωμής 
 

 

 

Το παρόν επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του Π.Δ. 186/92 
περί Κ.Β.Σ. 

    Τόπος:                  Τόπος 

  Ημ/νια:                             Ημ/νια  

 

  Ο Ασφαλιστής      Ο Λήπτης της 
Ασφάλισης 
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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 την 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 
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 BUSINESS GUARD –  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Έναντι  καταβολής του Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου, ο Ασφαλιστής συμφωνεί  
τα ακόλουθα: 

3.ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

3.1.  Α. ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο για τη Μη 
Αποκαθιστάμενη Ζημία που αυτό υπέστη από Απαίτηση που εγείρεται για 
πρώτη φορά  εναντίον του Ασφαλισμένου Προσώπου κατά την Περίοδο 
Ασφάλισης ή την Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης  για Άδικη Πράξη 
που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τέλεσε κατά την Περίοδο Ασφάλισης και 
γνωστοποιείται εγγράφως στον Ασφαλιστή σύμφωνα με τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου. 

3.2.  Β. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει την Εταιρεία για Ζημία που υπέστη από 
Απαίτηση που εγείρεται για πρώτη φορά εναντίον του Ασφαλισμένου κατά 
την Περίοδο Ασφάλισης ή την Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης για 
Άδικη Πράξη που ο Ασφαλισμένος τέλεσε κατά την Περίοδο Ασφάλισης 
και γνωστοποιείται εγγράφως στον Ασφαλιστή σύμφωνα με τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου. Η αποζημίωση αυτή θα καταβάλλεται μόνο εφόσον και στο 
βαθμό που η Εταιρεία κατέβαλε την ως άνω Ζημία ως αποκατάσταση της 
Ζημίας που υπέστη ο Ασφαλισμένος από την ως άνω Απαίτηση και όχι ως 
συν-εναγόμενη στην Απαίτηση αυτή.   

3.3.  Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Ο Ασφαλιστής  θα αποζημιώσει κάθε Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού 
για τη Μη Αποκαθιστάμενη Ζημία που αυτός υπέστη από Απαίτηση που  
εγείρεται για πρώτη φορά εναντίον του Διευθυντή Ανεξάρτητου 
Οργανισμού κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή την Πρόσθετη Περίοδο 
Γνωστοποίησης για Άδικη Πράξη που ο Διευθυντής Ανεξάρτητου 
Οργανισμού τέλεσε κατά την Περίοδο Ασφάλισης και γνωστοποιείται 
εγγράφως στον Ασφαλιστή σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου.  Η 
αποζημίωση αυτή θα καταβάλλεται μόνο εφόσον και στο βαθμό που ο 
Ανεξάρτητος Οργανισμός δεν έχει αποζημιώσει τον Διευθυντή 
Ανεξάρτητου Οργανισμού και εφόσον και στον βαθμό που δεν υπάρχει σε 
ισχύ άλλη σχετική ασφαλιστική κάλυψη του Ανεξάρτητου Οργανισμού ή των 
διευθυντικών στελεχών, θεματοφυλάκων (trustees), διαχειριστών ή άλλων 
προσώπων αυτού με ανάλογες θέσεις. 
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3.4.  Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ  

Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο για τα 
Έξοδα Έρευνας που απαιτούνται για  έρευνα ή / και εξέταση στην οποία το 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο θα κληθεί αρμοδίως και για πρώτη φορά να 
παραστεί κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή την Πρόσθετη Περίοδο 
Γνωστοποίησης για πράξεις που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τέλεσε κατά 
την Περίοδο Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγείται σχετική 
έγγραφη γνωστοποίηση στον Ασφαλιστή κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή 
την Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης σύμφωνα με τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου. Η ως άνω αποζημίωση θα καταβάλλεται μόνο εφόσον και 
στο βαθμό που η Εταιρεία δεν έχει αποζημιώσει το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο για τα Έξοδα Έρευνας.  

Η ασφαλιστική κάλυψη Δ έχει παρεπόμενο χαρακτήρα και δίδεται σε 
συνδυασμό με τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις προς το σκοπό της 
καλύτερης αντιμετώπισης και απόκρουσης των Απαιτήσεων που 
καλύπτονται με το Ασφαλιστήριο. Επιπλέον το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει 
οποιαδήποτε  έρευνα η οποία: (i) άρχισε ή διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής ή (ii) αφορά Απαίτηση κατά τα οριζόμενα στο  Ασφαλιστήριο. 

4.ΟΡΙΣΜΟΙ 

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

4.1 Άδικη Πράξη ορίζεται: 

i. όσον αφορά το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, κάθε πράξη ή παράλειψη 
που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τέλεσε (ή κατηγορείται ότι τέλεσε) 
υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντικό Στέλεχος ή Υπάλληλος της 
Εταιρείας και είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου, τα καθήκοντα 
και τις υποχρεώσεις του, καθώς και  οποιαδήποτε άλλη πράξη ή 
παράλειψη για την οποία σύμφωνα με το νόμο το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο  ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο λόγω της ανωτέρω 
ιδιότητάς του.  

ii. όσον αφορά το Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού,  κάθε πράξη ή 
παράλειψη που ο Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού τέλεσε (ή 
κατηγορείται ότι τέλεσε) με την ιδιότητα του διαχειριστή ή μέλους της 
διοίκησης του Ανεξάρτητου Οργανισμού και είναι αντίθετη με τις 
διατάξεις του νόμου, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη για την οποία σύμφωνα με το 
νόμο ο Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού ευθύνεται 
αποκλειστικά και μόνο λόγω της ανωτέρω ιδιότητάς του. 

4.2 Αλλαγή Ελέγχου ορίζεται καθένα από τα παρακάτω γεγονότα: 
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i. ο Λήπτης της Ασφάλισης συγχωνεύεται ή μεταβιβάζει με διάσπαση, 
πώληση ή άλλο τρόπο το σύνολο ή ουσιωδώς το σύνολο των 
περιουσιακών του στοιχείων, ή 

ii. οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε μεμονωμένα είτε από 
κοινού με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα, 
αποκτά το δικαίωμα να ασκεί πλέον του 50% των δικαιωμάτων ψήφου 
στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή να ελέγχει το διορισμό της 
πλειοψηφίας των  μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ή 

iii. η πτώχευση, παύση πληρωμών (insolvency), αναγκαστική διαχείριση, 
παντός είδους εκκαθάριση, θέση υπό επιτροπεία στα πλαίσια 
συμφωνίας με τους πιστωτές του Λήπτη της Ασφάλισης. 

4.3 Ανεξάρτητος Οργανισμός ορίζεται κάθε: 

(i) Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ή 
(ii) Συνδεδεμένη Επιχείρηση, ή 
(iii) κάθε άλλος οργανισμός, ο οποίος αναγνωρίζεται ως Ανεξάρτητος 

Οργανισμός και είναι καταχωρημένος ως τέτοιος στο συνημμένο στο 
παρόν παράρτημα. 

4.4 Απαλλαγή ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 4 του Πίνακα 
Ασφάλισης. Το ποσό αυτό θα παραμένει ανασφάλιστο και θα καλύπτεται 
από την Εταιρεία.  

4.5 Απαίτηση ορίζεται: 

(i) οποιαδήποτε έγγραφη χρηματική απαίτηση από οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο κατά του Ασφαλισμένου με τον ισχυρισμό της 
τέλεσης  Άδικης Πράξης, ή 

(ii) οποιαδήποτε αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα ενώπιον των αστικών 
δικαστηρίων για χρηματική αποζημίωση κατά του Ασφαλισμένου με 
τον ισχυρισμό της τέλεσης  Άδικης Πράξης,  ή 

(iii) οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή 
ενώπιον διοικητικής, εποπτικής ή ελεγκτικής αρχής κατά του 
Ασφαλισμένου με τον ισχυρισμό της τέλεσης  Άδικης Πράξης, ή 

(iv) οποιαδήποτε ποινική διαδικασία κατά του Ασφαλισμένου με τον 
ισχυρισμό της τέλεσης Άδικης Πράξης, ή 

(v) οποιαδήποτε Έρευνα: 

(α) διεξάγεται από την αρμόδια αρχή, προκειμένου να κινηθεί κατά 
του Ασφαλισμένου Προσώπου η διαδικασία που 
περιγράφεται στο 4.5 (ii), (iii) ή (iv) ανωτέρω, ή 

(β) διεξάγεται από την αρμόδια αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου για την εξέταση της 
σχέσης του με τη  διάθεση, αγορά ή πώληση μετοχών και 
άλλων Κινητών Αξιών. 

Η κάλυψη των περιπτώσεων που περιγράφονται στο 4.5 (iii), (iv) και (v) 
ανωτέρω, έχει παρεπόμενο χαρακτήρα και γίνεται στο μέτρο που επηρεάζεται 
η έκβαση των απαιτήσεων που περιγράφονται  στο 4.5. (i) και (ii) ανωτέρω, οι 
οποίες αποτελούν τον καλυπτόμενο ασφαλιστικό κίνδυνο.  
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Ο όρος Απαίτηση περιλαμβάνει και Απαιτήσεις σχετικά με Κινητές Αξίες 
καθώς και Εργατικές Απαιτήσεις.  

Περισσότερες Απαιτήσεις  που εγείρονται με βάση την Ίδια Άδικη Πράξη 
για το σκοπό του Ασφαλιστηρίου θα λογίζονται ως μία και μόνη Απαίτηση. 

4.6 Απαίτηση στις Η.Π.Α. ορίζεται κάθε Απαίτηση, η οποία εγείρεται  στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

4.7 Απαίτηση σχετικά με Κινητές Αξίες ορίζεται η Απαίτηση που εγείρεται κατά 
του Ασφαλισμένου η οποία επικαλείται παράβαση των διατάξεων της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν τις Κινητές Αξίες 
(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των 
ανωτέρω, των διατάξεων περί αγοράς, πώλησης, προσφοράς και 
πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς για αγορά ή πώληση Κινητών Αξιών) 
ή απάτη, και που: 

(α) εγείρει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με την 
αγορά ή πώληση ή προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή 
προσφοράς αγοράς ή πώλησης Κινητών Αξιών που έχουν 
εκδοθεί από την Εταιρεία, ή 

(β)      εγείρει κάθε κάτοχος Κινητών Αξιών της Εταιρείας αναφορικά 
με δικαιώματα που έχει ως κάτοχος Κινητών Αξιών που έχουν 
εκδοθεί από την Εταιρεία, ή 

(γ) 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 Σχετικά με Κινητές Αξίες 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 stock options και τα εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

4.8 Ασφαλισμένο  Πρόσωπο ορίζεται κάθε: 

i. Διευθυντικό Στέλεχος, 

ii. Υπάλληλος της Εταιρείας, εφόσον η Απαίτηση εγείρεται για Άδικη 
Πράξη που ο Υπάλληλος τέλεσε ασκώντας διευθυντικά καθήκοντα 
ή/και εξουσία εκπροσώπησης και ένα ή περισσότερα Διευθυντικά 
Στελέχη είναι και παραμένουν συν-εναγόμενοι μαζί με τον Υπάλληλο 
αυτόν στην ίδια Απαίτηση. 

Τηρουμένων των ανωτέρω προβλέψεων, διευκρινίζεται ότι οι ορκωτοί 
ελεγκτές, σύνδικοι, εκκαθαριστές, αναγκαστικοί διαχειριστές, σύμβουλοι, 
“managers”, “trustees”, “mortgages in possession” ή άλλα  πρόσωπα 
ανάλογης ιδιότητας που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την 
Εταιρεία, δεν εμπίπτουν στην έννοια του Ασφαλισμένου Προσώπου. 

 

4.9 Ασφαλισμένος ορίζεται κάθε: 

i. Ασφαλισμένο Πρόσωπο 
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ii. Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού. 

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

4.11 Ασφαλιστής ορίζεται η Ασφαλιστική Εταιρεία, η οποία αναφέρεται στο στοιχείο 
7 του Πίνακα Ασφάλισης. 

4.12 Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού ορίζεται κάθε Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο, το οποίο μετά από έγγραφη πρόταση ή νόμιμη έγκριση της 
Εταιρείας, είναι μέλος της διοίκησης, διαχειριστής, “trustee” ή έχει παρόμοια 
θέση σε Ανεξάρτητο Οργανισμό. 

4.13 Διευθυντικό Στέλεχος ορίζεται οποιοδήποτε από τα εκάστοτε μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και κάθε άλλου αντίστοιχου διοικητικού 
οργάνου ή οργάνων των Θυγατρικών της Εταιρείας καθώς και 
οποιοσδήποτε Υπάλληλος με διευθυντικά καθήκοντα  ή/και εξουσία 
εκπροσώπησης της Εταιρείας. 

4.14 Έξοδα Έρευνας ορίζονται οι εύλογες και απαραίτητες αμοιβές, έξοδα και 
δαπάνες, που πραγματοποιούνται για  κάθε έρευνα που καλύπτεται από την 
ασφαλιστική κάλυψη Δ, μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 
Ασφαλιστή, εξαιρουμένων αμοιβών, μισθών ή άλλου είδους αποζημίωσης 
οποιουδήποτε Ασφαλισμένου. 

4.15 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: 

i. για την προετοιμασία και την παράσταση σε Έρευνα, 

ii. για τη μελέτη, υπεράσπιση και συμβιβασμό της Απαίτησης. 

Τα Έξοδα Υπεράσπισης δεν περιλαμβάνουν αμοιβές, μισθούς ή άλλου 
είδους αποζημίωση των Ασφαλισμένων   ή των Υπαλλήλων. 

Τα Έξοδα Υπεράσπισης δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε αμοιβές και 
δαπάνες  που τυχόν προκύψουν, πριν η υπόθεση λάβει το χαρακτήρα της 
Απαίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 4.5  του παρόντος. 

4.16 Εργατική Απαίτηση ορίζεται η Απαίτηση που σχετίζεται με θέματα εργατικής 
απασχόλησης  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 και κάθε 
είδους επιδόματα, 

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, 
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v. σεξουαλική παρενόχληση εντός του εργασιακού χώρου, 

vi. παραβίαση προσωπικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, 

vii. δυσφήμηση, προσβολή της προσωπικότητας, 

viii. πρόκληση ηθικής βλάβης. 

που διαπράττεται ή φέρεται να διαπράττεται σε βάρος Υπαλλήλου σε σχέση 
με την υφιστάμενη ή προσδοκώμενη εργατική του απασχόληση στην 
Εταιρεία,   

4.17 Έρευνα ορίζεται κάθε επίσημη εξέταση, έρευνα ή ανάκριση στις υποθέσεις της 
Εταιρείας: 

i. η οποία ενεργείται αρμοδίως και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, 
και 

ii. κατά την οποία το Ασφαλισμένο Πρόσωπο  είναι εκ του νόμου 
υποχρεωμένο να παραστεί, και 

iii. η οποία αφορά τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως 
Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας.  

Η Έρευνα δεν περιλαμβάνει ανακρίσεις, εξετάσεις ή έρευνες για θέματα 
γενικής φύσεως και ενδιαφέροντος που απασχολούν τον επιχειρηματικό χώρο 
που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

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

4.19 Λήπτης της Ασφάλισης ορίζεται η εταιρεία τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται 
στο στοιχείο 1 του Πίνακα Ασφάλισης. 

4.20 Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο ορίζεται το συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο που 
αναφέρεται στο στοιχείο 5 του Πίνακα Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου 
του ασφαλίστρου που μπορεί να προβλέπεται σε πρόσθετες πράξεις του 
παρόντος. 

4.21 Ζημία ορίζεται: 

i. η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση δυνάμει τελεσίδικης 
δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε βάρος του 
Ασφαλισμένου, 

ii. το χρηματικό ποσό στο οποίο συμβιβάστηκε η Απαίτηση, 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 
ζημίες, 
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iv. Έξοδα Υπεράσπισης, που οι Ασφαλισμένοι είναι εκ του νόμου 
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν για Απαίτηση που καλύπτεται από το 
Ασφαλιστήριο.  

Στη Ζημία περιλαμβάνονται και τα Έξοδα Έρευνας. 

Η Ζημία (με την εξαίρεση των Εξόδων Υπεράσπισης) δεν περιλαμβάνει: (i) 
οποιαδήποτε πρόστιμα, εξαγορά ποινής, ή χρηματικές ποινές (όπως αστικές, 
διοικητικές και ποινικές), (ii) αποθετική ζημία, (iii) κάθε είδους χρηματική 
ικανοποίηση για ηθική βλάβη (συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης που 
προβλέπεται στις διατάξεις περί προστασίας των καταναλωτών) ή ψυχική 
οδύνη, αποζημίωση για προσβολή προσωπικότητας, (iv) τέλη και φόρους, (v) 
αποζημίωση σχετική με stock options, (vi) αποζημίωση απόλυσης και μισθούς 
υπερημερίας (vii) οποιοδήποτε ποσόν το οποίο ο Aσφαλισμένος δεν 
υποχρεούται από το νόμο να καταβάλει, ή (viii) αποζημίωση για αγαθά, τα 
οποία εκ του νόμου δεν είναι δεκτικά ασφάλισης. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω 
στη Ζημία που προκύπτει από Εργατικές Απαιτήσεις περιλαμβάνεται η 
χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη και η αποζημίωση για προσβολή της 
προσωπικότητας.  

Σε περίπτωση που στο δίκαιο σύμφωνα με το οποίο θα 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 εξαιρείται από την έννοια της 
Ζημίας. 

Σε περίπτωση Απαίτησης σχετικά με το ύψος του τιμήματος που 
καταβλήθηκε ή προτείνεται να καταβληθεί για την εξαγορά του συνόλου ή 
ουσιαστικά του συνόλου του ενεργητικού μίας επιχείρησης, η Ζημία δεν θα 
περιλαμβάνει τυχόν αύξηση του τιμήματος που επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε 
κατά συμβιβασμό, ούτε οποιοδήποτε ποσό για τα έξοδα του ενάγοντος. Οι  
προβλέψεις αυτής της παραγράφου δεν θα εφαρμόζονται στα Έξοδα 
Υπεράσπισης. 

Η αποζημίωση στην οποία υποχρεώθηκε ο Ασφαλισμένος  με περισσότερες 
από μία δικαστικές  αποφάσεις ή συμβιβασμούς καθώς και τα Έξοδα 
Υπεράσπισης, για περισσότερες από μία Απαιτήσεις που βασίζονται στην 
Ίδια Άδικη Πράξη, θα θεωρείται ότι αποτελεί μία και μόνη Ζημία. 

4.22 Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος  Κάλυψης ορίζεται η ημερομηνία που 
αναφέρεται στο στοιχείο 6 του Πίνακα Ασφάλισης. 

4.23 Θυγατρική ορίζεται η επιχείρηση στην οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει 
κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου, άμεσα ή έμμεσα μέσω 
μίας ή περισσοτέρων  Θυγατρικών του: 

i. τον έλεγχο του διορισμού του διοικητικού συμβουλίου, ή 

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

Η κάλυψη οποιασδήποτε Απαίτησης, που στρέφεται κατά του 
Ασφαλισμένου με την ιδιότητά του ως Διευθυντικού Στελέχους 
οποιασδήποτε Θυγατρικής, προϋποθέτει ότι  η Άδικη Πράξη διεπράχθη ή 
φέρεται να έχει διαπραχθεί κατά τη χρονική περίοδο, που η εταιρεία είναι ή 
ήταν κατά τα ανωτέρω Θυγατρική του Λήπτη της Ασφάλισης. 

4.24 Ίδια Άδικη Πράξη ορίζεται ως οι περισσότερες από μία Άδικες Πράξεις, οι 
οποίες είναι συναφείς ή τελέσθηκαν κατ’ εξακολούθηση καθώς και οι Άδικες 
Πράξεις που έχουν την ίδια πραγματική αιτία, ανεξαρτήτως από το εάν οι 
Απαιτήσεις έχουν εγερθεί από τους ίδιους ή διαφορετικούς ενάγοντες και 
έχουν τη ίδια ή διαφορετική νομική βάση. 

4.25 Κινητές Αξίες ορίζονται κάθε μετοχή, μερίδιο ή ομόλογο που εκδίδεται από την 
Εταιρεία (καθώς και κάθε  ανάλογη κινητή αξία που έχει εκδοθεί νόμιμα 
σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο, όπως ενδεικτικά τα «note, stock, 
bond, debenture or other equity issued by the company, certificate of interest 
or participation in, receipt for, warrant or other right to subscribe to or 
purchase, voting trust certificate relating to, certificate of deposit for or other 
interest in any of the foregoing»). Στον ορισμό των Κινητών Αξιών 
περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα σχετικά με την αγορά, πώληση ή έκδοση 
Κινητών Αξιών καθώς και κάθε δικαίωμα που ενσωματώνεται σε αυτές, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ψήφου. 

4.26 Μη Αποκαθιστάμενη Ζημία (Non Indemnifiable loss ) ορίζεται η Ζημία, για 
την οποία η Εταιρεία ή ο Ανεξάρτητος Οργανισμός δεν έχει αποζημιώσει ή 
δεν επιτρέπεται ή δεν έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, το καταστατικό, τον εσωτερικό 
κανονισμό, τις συμβάσεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία της ή άλλα παρόμοια 
έγγραφα της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία 
πτωχεύσει και εκ του λόγου αυτού το δικαστήριο, ο διαχειριστής, ο 
εκκαθαριστής ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο ή αρχή σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο 
απαγορεύσει την αποζημίωση του Ασφαλισμένου, τότε θα θεωρείται ότι η 
Ζημία του Ασφαλισμένου θα εμπίπτει στην έννοια της Μη 
Αποκαθιστάμενης Ζημίας. 

4.27 Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ορίζεται κάθε οργανισμός, εταιρεία καθώς 
και κάθε σωματείο, ένωση, ίδρυμα ή άλλος οργανισμός που έχει νομίμως 
συσταθεί, ή σύνολο περιουσίας, που δεν επιδιώκει άμεσα ή έμμεσα 
κερδοσκοπικό σκοπό ούτε και οποιουδήποτε είδους οικονομικό όφελος για το 
ίδιο ή τους εταίρους, τα μέλη, τους ιδρυτές, τη διοίκηση, το προσωπικό του ή 
τα πρόσωπα που εκπροσωπούνται από αυτούς. 

4.28 Περιστατικό Ρύπανσης ορίζεται η επαπειλούμενη ή πραγματοποιηθείσα 
απελευθέρωση, έκκληση ή διαρροή Ρυπογόνων Ουσιών. 

4.29 Περίοδος Ασφάλισης ορίζεται η χρονική περίοδος από την ημερομηνία 
έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 
2 του Πίνακα Ασφάλισης.  Σε περίπτωση συμφωνίας για αναδρομική ισχύ 
της κάλυψης, η Περίοδος Ασφάλισης θα θεωρείται ότι άρχεται από την 
Ημερομηνία της Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης. 
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4.30 Πίνακας Ασφάλισης ορίζεται ο πίνακας ασφάλισης που παρατίθεται στην αρχή 
του Ασφαλιστηρίου. 

4.31 Πόλεμος ορίζεται κάθε πράξη πολέμου, ο οποίος είτε έχει κηρυχθεί, είτε όχι, ή 
κάθε πολεμική εχθροπραξία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής 
βίας από οποιοδήποτε κυρίαρχο κράτος για την επίτευξη οικονομικών, 
γεωγραφικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών, θρησκευτικών ή άλλων 
σκοπών. Στον ορισμό του Πολέμου εμπίπτει και ο εμφύλιος πόλεμος, η 
στάση, η εμφύλια αναταραχή με σκοπό την πρόκληση της λαϊκής  εξέγερσης, 
η στρατιωτική και μη εξέγερση, η ανταρσία, η επανάσταση, η κήρυξη 
στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας, η δήμευση, επίταξη, 
κατάσχεση, καταστροφή ή πρόκληση ζημίας μετά από εντολή οποιασδήποτε 
de jure ή de facto κυβέρνησης ή οποιασδήποτε δημόσιας αρχής. 

4.32 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.  

4.33 Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης  ορίζεται η χρονική περίοδος διάρκειας 
τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους που έλαβε χώρα η 
Άδικη Πράξη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μπορεί να 
γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε καλυπτόμενη από το 
Ασφαλιστήριο Απαίτηση που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του 
Ασφαλισμένου για Άδικη Πράξη που τέλεσε μετά την Ημερομηνία 
Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης (όπως ορίζεται στο στοιχείο 6 του 
Πίνακα Ασφάλισης) και πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης. Η 
έγγραφη γνωστοποίηση της ως άνω Απαίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 7.5 του Ασφαλιστηρίου.   

Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει σε περίπτωση 
καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή μη καταβολής του Ετήσιου Ολικού 
Ασφαλίστρου.  

4.34 Συνδεδεμένη Επιχείρηση ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο, στο οποίο ο  
Λήπτης της Ασφάλισης έχει κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου άμεσα ή έμμεσα μέσω μίας ή περισσοτέρων Θυγατρικών 
του την κυριότητα τουλάχιστον του 5%, αλλά όχι περισσότερο του 50% των 
συνολικών μετοχών (ή εταιρικών μεριδίων) που έχουν εκδοθεί, με δικαίωμα 
ψήφου και εφόσον αυτό το νομικό πρόσωπο: 

i. δεν έχει εκδώσει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες που να 
διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο αξιών ή άλλη αγορά των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε  «εκτός κύκλου» (over-the-counter) αγοράς, ή   

ii. δεν αποτελεί Θυγατρική εταιρεία, ή “νέα  θυγατρική”, όπως 
περιγράφεται στον όρο 5.1 των Πρόσθετων - Συμπληρωματικών 
Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα από το εάν το μεικτό 
ενεργητικό αυτής της «νέας Θυγατρικής» είναι μεγαλύτερο από αυτό 
που προβλέπεται στον όρο 0. 
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Διευκρινίζεται ότι οι Απαιτήσεις κατά Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού 
οποιασδήποτε Συνδεδεμένης Επιχείρησης καλύπτονται μόνο για Άδικες 
Πράξεις που τελέσθηκαν κατά τη χρονική περίοδο που η εν λόγω επιχείρηση 
ήταν Συνδεδεμένη Επιχείρηση του Λήπτη της Ασφάλισης. 

4.35 Συνολικό Ανώτατο Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης ορίζεται το ποσόν, που 
αναφέρεται στο στοιχείο 3 (i) του Πίνακα Ασφάλισης. 

4.36 Τρομοκρατική Ενέργεια ορίζεται κάθε πραγματική ή επαπειλούμενη χρήση 
δύναμης ή βίας, η οποία στρέφεται ή προκαλεί καταστροφή, τραυματισμό, 
βλάβη ή αναστάτωση, ή η εντολή πρόκλησης μιας επιβλαβούς πράξης κατά 
της ανθρώπινης ζωής ή περιουσίας, ενάντια σε κάθε φυσικό πρόσωπο, 
περιουσία ή κυβέρνηση, και η οποία στηρίζεται σε ένα δηλωμένο ή μη σκοπό 
επιδίωξης οικονομικών, εθνικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών, 
θρησκευτικών ή άλλων κινήτρων, είτε αυτά τα κίνητρα διακηρύσσονται είτε 
όχι. Στην έννοια των τρομοκρατικών ενεργειών περιλαμβάνονται και οι 
πράξεις που αφ’ ενός μεν προηγούνται μιας ενδεχόμενης τρομοκρατικής 
ενέργειας (είτε αυτή εκδηλωθεί τελικά είτε όχι) και αποσκοπούν στον άμεσο ή 
έμμεσο έλεγχο και / ή πρόληψη και / ή καταστολή και / ή περιορισμό της 
τρομοκρατικής ενέργειας, αφ’ ετέρου έπονται ήδη εκδηλωθείσας 
τρομοκρατικής ενέργειας και αποσκοπούν στον άμεσο έλεγχο και / ή 
καταστολή και/ ή περιορισμό της τρομοκρατικής ενέργειας. Σε περίπτωση 
επίκλησης τρομοκρατικής ενέργειας από τον Ασφαλιστή, το βάρος 
απόδειξης περί μη συνδρομής τρομοκρατικής ενέργειας θα φέρει ο 
Ασφαλισμένος. 

4.37 Υπάλληλος ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο τελεί σε σχέση 
εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και απασχολείται στα πλαίσια των 
εργασιών της Εταιρείας κατά την Περίοδο Ασφάλισης. 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.  

4.38 Χρηματοοικονομικός Οργανισμός ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο 
είναι χρηματοοικονομικός οργανισμός, τράπεζα (συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εμπορικών, επενδυτικών τραπεζών 
καθώς κάθε οργανισμού αποταμιεύσεων και δανείων), σύμβουλος / 
διαχειριστής επενδύσεων, οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, εταιρεία 
επενδύσεων ή συνταξιοδοτικό ταμείο,  private equity, εταιρεία κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 
εταιρεία διαμεσολάβησης χρηματιστηριακών συναλλαγών, χρηματιστηριακή, 
ασφαλιστική εταιρεία, financial services company ή κάθε άλλο νομικό 
πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες χρηματοδότησης ή άλλες συναφείς με 
τις ανωτέρω υπηρεσίες. 

5 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ -  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Με την επιφύλαξη των όρων του Ασφαλιστηρίου, η ασφάλιση επεκτείνεται 
ως ακολούθως και σημειώνεται ότι το Συνολικό Ανώτατο Όριο 
Ασφαλιστικής Ευθύνης ισχύει για όλες τις πληρωμές που γίνονται βάσει των 
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ακόλουθων  πρόσθετων - συμπληρωματικών καλύψεων, οι οποίες υπόκεινται 
στις ισχύουσες Απαλλαγές. 

5.1 Νέες Θυγατρικές 

Η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται σε κάθε Θυγατρική, την οποία ο  
Λήπτης της Ασφάλισης αποκτά  ή ιδρύει μετά την έναρξη κάλυψης του 
Ασφαλιστηρίου, εκτός αν αυτή η Θυγατρική: 

i. έχει εγκατάσταση ή έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ή 

ii. έχει προς διαπραγμάτευση τις μετοχές, ομολογίες ή άλλη παρόμοια 
κινητή αξία σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο αξιών ή αγορά κινητών 
αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (συμπεριλαμβανομένων 
των  εξωχρηματιστηριακών αγορών (over-the-counter)), ή 

iii. είναι  νομικό πρόσωπο με εισηγμένες μετοχές ή άλλες Κινητές Αξίες 
σε χρηματιστήριο αξιών, εκτός εάν: 

(α) είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών στην Ελλάδα, και 
(β) το συνολικό μεικτό ενεργητικό του είναι μικρότερο από το 10% 

του συνολικού μεικτού ενεργητικού της Εταιρείας, 
ή   

iv. είναι χρηματοοικονομικός οργανισμός. 

Εάν η πρόσφατα αποκτηθείσα ή συσταθείσα Θυγατρική, υπάγεται σε κάποια 
από τις (i), (iii) ή (iv) ανωτέρω  εξαιρέσεις, θα καλύπτεται προσωρινά ως 
“Θυγατρική” βάσει του Ασφαλιστηρίου, αλλά μόνον για περίοδο τριάντα 
(30) ημερών από την ημέρα, που ο  Λήπτης της Ασφάλισης απέκτησε ή 
ίδρυσε αυτή τη Θυγατρική, ή έως  τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης, όποια 
εκ των δύο χρονικών περιόδων είναι μικρότερη. Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη 
για κάθε Απαίτηση σε βάρος του Ασφαλισμένου Προσώπου 
οποιασδήποτε Θυγατρικής θα αφορά μόνο  Άδικη Πράξη, η οποία 
τελέσθηκε αφότου αυτή έγινε Θυγατρική του Λήπτη της Ασφάλισης. Ο 
Ασφαλιστής δύναται, με πρόσθετη πράξη που προσαρτάται στο 
Ασφαλιστήριο, να συμφωνήσει με το Λήπτη της Ασφάλισης τους όρους 
επέκτασης της εν λόγω κάλυψης για περίοδο άνω των τριάντα (30) ημερών 
καθώς και για περίοδο προγενέστερη της απόκτησης της Θυγατρικής από το 
Λήπτη της Ασφάλισης. 

5.2 Κληρονόμοι και Νόμιμοι Εκπρόσωποι 

Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη Ζημία, που προκύπτει από Απαίτηση, η 
οποία εγείρεται για πρώτη φορά κατά των κληρονόμων, κληροδόχων, 
καταπιστευματοδόχων, δικαστικών συμπαραστατών, επιμελητών, επιτρόπων 
και συνδίκων, οποιουδήποτε αποβιώσαντος, ανικάνου ή πτωχεύσαντος 
Ασφαλισμένου Προσώπου, κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή την 
Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης που γνωστοποιείται στον Ασφαλιστή 
σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου κατά την Περίοδο Ασφάλισης 
ή την Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι η 
Απαίτηση: 
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i. εγείρεται κατ’ αυτών εκ μόνης της ανωτέρω ιδιότητάς τους, και 

ii. θα καλυπτόταν από το Ασφαλιστήριο εάν στρεφόταν κατά του 
Ασφαλισμένου Προσώπου. 

5.3 Ευθύνη από Κοινή Περιουσία 

Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη Ζημία, που προκύπτει από Απαίτηση, η 
οποία εγείρεται για πρώτη φορά κατά του νομίμου συζύγου του 
Ασφαλισμένου Προσώπου κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή την Πρόσθετη 
Περίοδο Γνωστοποίησης που γνωστοποιείται στον Ασφαλιστή σύμφωνα 
με τους όρους του Ασφαλιστηρίου κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή την 
Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι η 
Απαίτηση: 

(i) εγείρεται αποκλειστικά και μόνο λόγω της ιδιότητάς του ή της ως 
νομίμου συζύγου του Ασφαλισμένου Προσώπου, (εφόσον βέβαια 
αυτό επιτρέπεται κατά το δίκαιο που διέπει την Απαίτηση), και 

(ii) θα καλυπτόταν από το Ασφαλιστήριο, αν στρεφόταν κατά του 
Ασφαλισμένου Προσώπου, και 

(iii) αφορά αποζημίωση για την είσπραξη της οποίας δύναται να γίνει 
εκτέλεση κατά της κοινής συζυγικής περιουσίας λόγω 
κοινοκτημοσύνης, όπως ορίζεται στα άρθρα 1403 επ. του Ελληνικού 
Αστικού Κώδικα (ή από άλλη ανάλογη διάταξη του κατά περίπτωση 
εφαρμοστέου δικαίου), ή περιουσίας, η οποία ανήκει (ή τεκμαίρεται ότι 
ανήκει) από κοινού στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο και τον / την  
νόμιμο σύζυγο, ή περιουσιακού στοιχείου(ων), που έχει μεταβιβασθεί 
από το Ασφαλισμένο Πρόσωπο στον / στην νόμιμο σύζυγο. 

6 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

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: 

6.1.  επικαλείται, προκύπτει ή βασίζεται  

i. στη με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση οποιουδήποτε κέρδους ή 
ωφέλειας, στην οποία ο Ασφαλισμένος  δεν έχει νόμιμο δικαίωμα, ή 

ii. σε πληρωμές, προμήθειες, δωρεές, δωροδοκίες, διευκολύνσεις ή κάθε 
άλλη πράξη ή παράλειψη προς όφελος μελών της κυβέρνησης ή της 
δημόσιας διοίκησης ή των εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή 
μελών των ενόπλων δυνάμεων, αντιπροσώπων ή εργαζομένων σε 
αυτούς ή οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς τους ή οποιουδήποτε 
νομικού προσώπου με το οποίο συνδέονται, ή 
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iii. σε πληρωμές, προμήθειες, δωρεές, δωροδοκίες, διευκολύνσεις ή κάθε 
άλλη πράξη ή παράλειψη προς όφελος αντιπροσώπων,  
εκπροσώπων, μετόχων, διευθυντικών στελεχών, συνεργατών ή  
εργαζομένων, πελατών και προμηθευτών της Εταιρείας ή 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένου κάθε διευθυντικού στελέχους, 
αντιπροσώπου, εταίρου, εκπροσώπου, κυρίου μετόχου ή 
εργαζομένου αυτών των επιχειρήσεων) που είναι συνδεδεμένες ή 
ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε από τους πελάτες ή 
προμηθευτές της Εταιρείας, ή μελών της οικογένειάς τους ή προς 
όφελος κάθε νομικού προσώπου με το οποίο αυτά συνδέονται, ή σε 
πολιτικές συνεισφορές, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή 

iv. σε πράξη ή παράλειψη που τελέστηκε με δόλο, 
συμπεριλαμβανομένων των ποινικών αδικημάτων που τελέσθηκαν με 
πρόθεση.  

Προκειμένου να εξακριβωθεί η εφαρμογή των ανωτέρω υπό 6.1 (i), (ii) και (iii) 
εξαιρέσεων, η Άδικη Πράξη ενός ή περισσοτέρων εκ των Ασφαλισμένων 
δεν θα βαρύνει τους λοιπούς Ασφαλισμένους. Οι ανωτέρω εξαιρέσεις 
εφαρμόζονται μόνο εφόσον αποδεικνύονται με δικαστική απόφαση, ή με 
απόφαση αρμόδιας διοικητικής ή άλλης αρχής ή οργάνου, καθώς και με  
σχετική δικαστική ή εξώδικη ομολογία του Aσφαλισμένου. 

6.2.  επικαλείται, προκύπτει ή  βασίζεται ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με: (i) 
εκκρεμή δίκη κατά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης  ή 
(ii) δίκη, η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στα ίδια  πραγματικά περιστατικά 
με αυτά της ανωτέρω εκκρεμούς δίκης. Για τους σκοπούς αυτής της 
εξαίρεσης, ο όρος «δίκη» 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 αρχή 
οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. 

6.3.  επικαλείται, προκύπτει ή  βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά που 
στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες Πράξεις, οι οποίες αναφέρονται σε 
Απαίτηση που έχει γνωστοποιηθεί στα πλαίσια άλλου ασφαλιστηρίου, 
συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστήριου, του οποίου το Ασφαλιστήριο 
αποτελεί ανανέωση ή αντικατάσταση. 

6.4.  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 επιμέρους όριο ευθύνης, όπως ορίζεται 
στο στοιχείο 3(iii) του Πίνακα Ασφάλισης και (β) Απαιτήσεις Σχετικά με 
Κινητές Αξίες, εξαιρουμένων των Απαιτήσεων στις ΗΠΑ.  

6.5.  επικαλείται, προκύπτει ή βασίζεται σε  παράβαση αρμοδιοτήτων, 
υποχρεώσεων ή καθηκόντων επιβαλλομένων από τον νόμο, την πρακτική, το 
εθιμικό δίκαιο ή κανονισμούς που προστατεύουν ή ρυθμίζουν: (i) 
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προγράμματα συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη ή επιδόματα ή bonus 
εργαζομένων, (ii) αποζημιώσεις εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
αποζημίωσης απόλυσης και των μισθών υπερημερίας, (iii) κάθε είδους 
εισφορές ή άλλα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης, ιδιωτικά ή δημόσια 
προγράμματα συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης εργαζομένων ή 
οποιαδήποτε σχετική με αυτά υποχρέωση.  

6.6.  επικαλείται, προκύπτει ή βασίζεται σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του 
Ασφαλισμένου κατά ή εξ αφορμής της απασχόλησης του σε άλλη 
επιχείρηση εκτός από την  Εταιρεία ή τον Ανεξάρτητο Οργανισμό. 

6.7.  επικαλείται, προκύπτει ή βασίζεται σε σωματική βλάβη, ασθένεια, αρρώστια, 
ανικανότητα, θάνατο, ηθική βλάβη,  ψυχική οδύνη, προσβολή 
προσωπικότητας, ή ζημία ή καταστροφή κινητής ή ακίνητης περιουσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για απώλεια χρήσης αυτών. Η 
εξαίρεση για την ηθική βλάβη και την προσβολή προσωπικότητας δεν 
εφαρμόζεται σε Εργατικές Απαιτήσεις. 

6.8.  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 σύμφωνα με 
το εφαρμοστέο δίκαιο της Απαίτησης, μέτοχος της Εταιρείας εγείρει την 
Απαίτηση με τη μορφή αγωγής για λογαριασμό της Εταιρείας (derivative 
action), ομαδικής αγωγής των μετόχων (class action), κύριας ή παρεπόμενης, 
για πλημμελή επίβλεψη εκείνων που εκτέλεσαν ή απέτυχαν να εκτελέσουν 
αυτές τις επαγγελματικές υπηρεσίες. 

6.9.  επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται  ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με 
οποιαδήποτε Απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου που εγείρεται από 
Ανεξάρτητο Οργανισμό, διευθυντικά του στελέχη, θεματοφύλακες (trustees), 
διαχειριστές, μέλη της διοίκησης ή άλλα πρόσωπα ανάλογων θέσεων, ή από 
οποιονδήποτε μέτοχο του Ανεξάρτητου Οργανισμού, ο οποίος κατέχει 
περισσότερο από το 15% των μετοχών του Ανεξάρτητου Οργανισμού, με 
δικαίωμα ψήφου, για Άδικη Πράξη που τέλεσε ο Διευθυντής Ανεξάρτητου 
Οργανισμού, υπό την ιδιότητα του ως Διοικητικό Στέλεχος του 
Ανεξάρτητου Οργανισμού. Οι εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου δε θα 
εφαρμόζονται: 

i. σε Εργατικές Απαιτήσεις, οι οποίες εγείρονται από οποιοδήποτε 
διευθυντικό στέλεχος, θεματοφύλακα (trustee),  διαχειριστή ή άλλο 
πρόσωπο με ανάλογη θέση στον Ανεξάρτητο Οργανισμό,  

ii. σε Απαιτήσεις, οι  οποίες εγείρονται από φυσικά πρόσωπα εξ 
αναγωγής ή αποζημιώσεις, εφόσον αυτές οι Απαιτήσεις προκύπτουν 
άμεσα από άλλη Απαίτηση, η οποία καλύπτεται από την ασφαλιστική 
κάλυψη Δ, 
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iii. στις  αγωγές των μετόχων (derivative actions), οι οποίες εγείρονται  
για λογαριασμό του Ανεξάρτητου Οργανισμού χωρίς την συνδρομή 
ή τη συμμετοχή του Ασφαλισμένου ή άλλου διευθυντικού στελέχους, 
θεματοφύλακα (trustee), διαχειριστή ή άλλου προσώπου με ανάλογη 
θέση στον Ανεξάρτητο Οργανισμό. 

6.10.  επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή σχετίζεται με παράλειψη εκ μέρους των 
Ασφαλισμένων ή της Εταιρείας να συνάψουν και / ή να διατηρήσουν σε 
ισχύ επαρκή ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων και 
συμφερόντων της Εταιρείας. Η παρούσα εξαίρεση δε θα εφαρμόζεται στα  
Έξοδα Υπεράσπισης, τα οποία σχετίζονται με Απαιτήσεις, οι οποίες 
εγείρονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και / ή του Καναδά. 

6.11.  εγείρεται εκ μέρους ή για λογαριασμό οποιουδήποτε Ασφαλισμένου ή της 
Εταιρείας. Η παρούσα εξαίρεση δε θα εφαρμόζεται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

i. σε Εργατικές Απαιτήσεις, οι οποίες εγείρονται από τα Ασφαλισμένα 
Πρόσωπα,  

ii. σε  Απαιτήσεις, οι οποίες εγείρονται  από το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο σχετικά με αναγωγικά αιτήματα  ή αποζημιώσεις, εφόσον 
αυτές απορρέουν άμεσα από άλλη Απαίτηση, η οποία καλύπτεται 
από το Ασφαλιστήριο, 

iii. σε αγωγή μετόχου, η οποία εγείρεται  για λογαριασμό της Εταιρείας 
(derivative action), χωρίς τη συνδρομή ή συμμετοχή οποιουδήποτε 
Διευθυντικού Στελέχους  ή της Εταιρείας, 

iv. σε Απαιτήσεις, οι οποίες εγείρονται  από τον εκκαθαριστή, σύνδικο ή 
τον αναγκαστικό διαχειριστή για λογαριασμό της Εταιρείας χωρίς τη 
συνδρομή ή συμμετοχή οποιουδήποτε Ασφαλισμένου. 

6.12.  επικαλείται, προκύπτει ή  βασίζεται  στην κυριότητα, διοίκηση, λειτουργία και / 
ή τον έλεγχο από την Εταιρεία ασφαλιστικής εταιρείας ή επιχείρησης (captive 
insurance company or entity), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, των Απαιτήσεων, οι οποίες προκύπτουν από την πτώχευση ή 
την παύση πληρωμών (insolvency) της  ασφαλιστικής εταιρείας ή επιχείρησης 
συνεπεία της ανωτέρω  κυριότητας, λειτουργίας, διοίκησης και ελέγχου από 
την Εταιρεία. 

6.13.  επικαλείται, προκύπτει ή βασίζεται σε οποιαδήποτε Απαίτηση, η οποία 
εγείρεται κατά οποιουδήποτε Ασφαλισμένου (συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των Απαιτήσεων που εγείρονται από  
δημόσια αρχή ή νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αρμόδια 
εποπτική αρχή ή από οποιοδήποτε κάτοχο μετοχών, είτε κύρια, είτε 
παρεμπιπτόντως, είτε με ομαδική αγωγή, ή από οποιονδήποτε άλλο 
δικαιούχο αποζημιώσεως), εφόσον αυτή η Απαίτηση πηγάζει από  αγορά, 
πώληση ή πρόσκληση ή δημόσια πρόταση για αγορά ή πώληση Κινητών 
Αξιών της Εταιρείας, στα πλαίσια δημόσιας προσφοράς (εφεξής καλουμένης 
ως «Προσφορά Κινητών Αξιών»). 
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Αυτή η εξαίρεση θα εφαρμόζεται, ιδίως και χωρίς περιορισμό της γενικότητας 
των ανωτέρω, σε κάθε Απαίτηση, η οποία πηγάζει από ανακριβή ή ψευδή 
δήλωση ή απόκρυψη ή μη γνωστοποίηση πληροφοριών σε σχέση με 
οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική δήλωση, ή ανακοίνωση 
συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, της δήλωσης εισαγωγής κινητών 
αξιών του ενημερωτικού δελτίου, ή κάθε άλλου εγγράφου ή δήλωσης σχετικής 
με την Προσφορά Κινητών Αξιών, όπως επίσης και κάθε παράλειψη 
υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτείται να κατατεθούν στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς ή στο Χρηματιστήριο Αξιών ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια 
αρχή. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε Προσφορά Κινητών 
Αξιών, ο Ασφαλιστής θα δύναται να παραιτηθεί της παρούσας εξαίρεσης 
υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα προβεί στα ακόλουθα: 

i. υποβολή έγγραφης δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο ή 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, η οποία να αναφέρει ότι η 
Προσφορά Κινητών Αξιών είναι σύμφωνη με το καταστατικό και (εάν 
υπάρχει) τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας και ότι μετά από 
έρευνα και εξ όσων οφείλει να γνωρίζει δεν υφίσταται κανένα 
περιστατικό, το οποίο θα μπορούσε να θεμελιώσει Απαίτηση σε 
βάρος του Ασφαλισμένου ή της Εταιρείας, 

ii. υποβολή αντιγράφων όλων των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στις 
αρμόδιες αρχές ή έχουν παραδοθεί, αποσταλεί ή βρίσκονται στη 
διάθεση των μετόχων της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που 
ενδιαφέρονται να γίνουν μέτοχοι της Εταιρείας ή 

iii. καταβολή επιπλέον ασφαλίστρου και τροποποίηση των όρων με 
πρόσθετη πράξη μετά από συμφωνία μεταξύ του Ασφαλιστή και του 
Λήπτη της Ασφάλισης. 

6.14.  επικαλείται,  προκύπτει ή βασίζεται: 

i. σε Πόλεμο, ή 

ii. στη χρήση των στρατιωτικών ή αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου 
να αναχαιτιστούν, να αποτραπούν ή να μετριασθούν αναμενόμενες ή 
ύποπτες Τρομοκρατικές Ενέργειες, ή 

iii. σε Τρομοκρατικές Ενέργειες. 

6.15.  επικαλείται, προκύπτει ή βασίζεται σε  προσβολή πνευματικού δικαιώματος, 
παράνομη χρήση σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος 
χρησιμότητας.  

6.16.  επικαλείται, προκύπτει ή βασίζεται σε Άδικη Πράξη η οποία τελέσθηκε πριν 
την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης ή πριν την Ημερομηνία Αναδρομικής 
Ισχύος Κάλυψης που αναφέρεται στο στοιχείο 6 του Πίνακα Ασφάλισης 
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7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

7.1.  Κατάρτιση του Ασφαλιστηρίου 

i. Το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε με βάση την αίτηση ασφάλισης / 
ερωτηματολόγιο του Λήπτη της Ασφάλισης, την πρόταση ασφάλισης 
του Ασφαλιστή, τα αναφερόμενα σε αυτές έγγραφα, πληροφορίες και 
δηλώσεις, τα παραρτημάτων αυτών, τις έγγραφες απαντήσεις του 
Λήπτη της Ασφάλισης σε σχετικές ερωτήσεις του Ασφαλιστή, 
καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις και λοιπά οικονομικά στοιχεία 
της Εταιρείας που εδόθησαν στον Ασφαλιστή, τα οποία θεωρείται ότι 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου. Επίσης σε 
περίπτωση ανανέωσης και στο βαθμό που δεν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά, το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε με βάση το περιεχόμενο 
και τις πληροφορίες του προηγούμενου ασφαλιστηρίου που 
ανανεώνει. 

ii. 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. 

iii. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Ασφαλιστή ή του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου , δεν 
έχουν περιέλθει σε γνώση του Ασφαλιστή στοιχεία ή περιστατικά που 
είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, ο 
Ασφαλιστής  δικαιούται να καταγγείλει ή να ζητήσει την τροποποίηση 
του Ασφαλιστηρίου, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός, αφότου 
έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 

iv. Η πρόταση του Ασφαλιστή  για τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου 
θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη λήψη της 
δεν γίνει δεκτή από το Λήπτη της Ασφάλισης. 

v. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 7.1(ii) του 
Ασφαλιστηρίου από αμέλεια του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Ασφαλισμένου, ο Ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της παραγράφου 
7.1(iii) του Ασφαλιστηρίου και επιπλέον, αν η Άδικη Πράξη έλαβε 
χώρα πριν τροποποιηθεί το Ασφαλιστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις 
της  παραγράφου 7.1(iii) του παρόντος ή πριν η καταγγελία αρχίσει να 
παράγει αποτελέσματα, το ποσό που θα κατέβαλε ο Ασφαλιστής ως 
αποζημίωση για τη Ζημία μειώνεται κατά το λόγο του Ετήσιου 
Ολικού Ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το Ετήσιο Ολικό 
Ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. 

vi. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 7.1(ii) από 
δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης και / ή του Ασφαλισμένου, ο 
Ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο μέσα σε 
προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της 
παράβασης. Αν η Άδικη Πράξη έλαβε χώρα εντός της παραπάνω 
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προθεσμίας, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς 
αποζημίωση της Ζημίας και ο Λήπτης της Ασφάλισης και / ή ο 
Ασφαλισμένος υποχρεούνται ευθυνόμενοι εις ολόκληρον σε 
αποκατάσταση κάθε ζημίας του Ασφαλιστή. 

vii. Η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου εκ μέρους του Ασφαλιστή στις 
περιπτώσεις των διατάξεων των παραγράφων 7.1(iii) και 7.1(v)  του 
Ασφαλιστηρίου επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) 
ημερών από τότε που θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης, ή 
μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης 
τροποποίησης του Ασφαλιστή που προβλέπεται  στην παράγραφο 
7.1(iv) του παρόντος. Στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 
7.1(vi), η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Ο Ασφαλιστής 
δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, 
κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας του 
Ασφαλιστηρίου ή κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού 
κινδύνου, στην περίπτωση που κατά τις διατάξεις των παραγράφων 
7.1(v)  και 7.1(vi) ανωτέρω περιορίζεται η ευθύνη του ή απαλλάσσεται 
αυτής. 

viii. Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες, να διεξάγει 
επιτόπιες επιθεωρήσεις  και να υποβάλλει ερωτήσεις στο Λήπτη της 
Ασφάλισης και στον Ασφαλισμένο στα πλαίσια εκτίμησης και 
παρακολούθησης του ασφαλιστικού κινδύνου, ιδιαίτερα όταν 
υπάρχουν πληροφορίες ή ενδείξεις επίτασής ή μεταβολής του. 

7.2.  Επίταση Ασφαλιστικού Κινδύνου 

i. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο Λήπτης της 
Ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στον 
Ασφαλιστή το γρηγορότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός  
δεκατεσσάρων (14) ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση τους, 
κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί να επιφέρει επίταση του 
ασφαλισμένου κινδύνου. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο Ασφαλιστής, 
μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να 
καταγγείλει ή να ζητήσει τροποποίηση των όρων του Ασφαλιστηρίου 
και την καταβολή επασφάλιστρου. Οι διατάξεις των παραγράφων 
7.1(iii),7.1(iv), 7.1(v), 7.1(vi) και 7.1(vii) του Ασφαλιστηρίου, 
εφαρμόζονται αναλόγως και στην επίταση του κινδύνου κατά την 
Περίοδο Ασφάλισης. 

ii. Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης λάβει χώρα κάποια 
Αλλαγή 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. 

iii. Εάν, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, η Εταιρεία 
αποφασίσει να: 
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(α) προσφέρει προς πώληση Κινητές Αξίες της στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από το εάν οι Κινητές Αξίες της Εταιρείας 
αποτελούν ήδη αντικείμενο δημόσιας ή ιδιωτικής διαπραγμάτευσης, ή 

(β) εισάγει τις Κινητές Αξίες της σε οποιοδήποτε 
χρηματιστήριο αξιών, στο οποίο δεν διαπραγματεύονταν κατά 
την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου, ή 

(γ) αλλάξει τις συνθήκες και όρους διαπραγμάτευσης (το 
«listing status» ή το «level») οποιωνδήποτε από τις Κινητές 
Αξίες της, 

τότε η Εταιρεία υποχρεούται να δώσει στον Ασφαλιστή κάθε 
προσφορά , ενημερωτικό δελτίο, πρόσκληση διάθεσης, ανακοίνωση ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πληροφορία, που η Εταιρεία έχει 
καταθέσει ή γνωστοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αρμόδιας επιτροπής 
κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου αξιών. Τα ως άνω έγγραφα και 
πληροφορίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον Ασφαλιστή  το 
γρηγορότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από δέκα 
τέσσερις (14) ημέρες από τότε που η σχετική πληροφορία γίνεται 
γνωστή στο κοινό, προκειμένου ο Ασφαλιστής να εκτιμήσει και να 
αποτιμήσει την αυξημένη έκθεση του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλιστής 
θα έχει το δικαίωμα να ζητεί την τροποποίηση και την καταβολή 
επασφάλιστρου ή την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου i ανωτέρω. 

iv. Η κάλυψη που θα παρέχεται στον Ασφαλισμένο, σε περίπτωση 
επίτασης του κινδύνου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων i 
και iii θα είναι υπό τον όρο ότι ο Λήπτης της Ασφάλισης θα 
καταβάλει το σχετικό επασφάλιστρο, που δύναται να ζητήσει ο 
Ασφαλιστής. 

7.3.  Ανώτατο Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης 

Το συνολικό ποσό, που θα καταβάλλεται από τον Ασφαλιστή, βάσει του 
Ασφαλιστηρίου, για όλες τις Ζημίες κατά την Περίοδο Ασφάλισης και την 
Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης, σωρευτικά, σε καμία περίπτωση δε θα 
ξεπερνά το Συνολικό Ανώτατο Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης. Ο 
Ασφαλιστής και η Εταιρεία συνάπτουν το Ασφαλιστήριο για 
επαγγελματικούς λόγους και συμφωνείται ρητά ότι τα Έξοδα Υπεράσπισης 
και τα Έξοδα Έρευνας συμπεριλαμβάνονται και δεν αυξάνουν το Συνολικό 
Ανώτατο Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης. Η κάλυψη περισσοτέρων του ενός 
Ασφαλισμένων με το Ασφαλιστήριο δεν επιφέρει την αύξηση του 
Συνολικού Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστικής Ευθύνης. Συμφωνείται επίσης 
ότι το σύνολο των Ζημιών, σωρευτικά, που θα γνωστοποιηθούν κατά την 
Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης υπόκειται στο Συνολικό Ανώτατο 
Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης της Περιόδου Ασφάλισης.   
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Επιπλέον, το επιμέρους όριο ευθύνης, όπως ορίζεται στο εδάφιο 3(ii) του 
Πίνακα Ασφάλισης, αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή 
αναφορικά με το σύνολο των Εξόδων Έρευνας, σωρευτικά, που θα 
προκύψουν για όλα τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα, σωρευτικά, υπό την 
Ασφαλιστική Κάλυψη Δ.  Το επιμέρους όριο ευθύνης, όπως αναφέρεται στο 
εδάφιο 3(iii) του Πίνακα Ασφάλισης, αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης του 
Ασφαλιστή αναφορικά με το σύνολο των Εξόδων Υπεράσπισης, 
σωρευτικά, που θα προκύψουν για όλους τους Ασφαλισμένους, σωρευτικά, 
σε σχέση με Απαίτηση για  Άδικη Πράξη που σχετίζεται με Περιστατικό 
Ρύπανσης.  Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος συνάπτουν 
την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση για επαγγελματικούς λόγους και 
συμφωνείται ρητά ότι  τα επιμέρους όρια ευθύνης, που ορίζονται στα εδάφια 
3(ii) και 3(iii)  του Πίνακα Ασφάλισης αποτελούν μέρος του Συνολικού 
Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστικής Ευθύνης και δεν το αυξάνουν. 

7.4.  Απαλλαγές 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλει μόνο το ποσό της Ζημίας, που υπερβαίνει το 
ποσό της Απαλλαγής που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση του εδαφίου 4 
του Πίνακα Ασφάλισης.  Το ποσό της Απαλλαγής βαρύνει την Εταιρεία και 
παραμένει ανασφάλιστο. Σε περίπτωση που υφίσταται Ζημία  από 
περισσότερες από μια Απαιτήσεις που βασίζονται στην  Ίδια Άδικη Πράξη, 
θα εφαρμόζεται μόνο μία Απαλλαγή. 

Το ποσό Απαλλαγής που ορίζεται στο: 

i. στοιχείο 4(ii)(α) του Πίνακα Ασφάλισης, εφαρμόζεται στη Ζημία, που 
προκύπτει από Απαίτηση σχετικά με  Κινητές Αξίες, η οποία 
εγείρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

ii. στοιχείο 4(ii)(β) του Πίνακα Ασφάλισης, εφαρμόζεται στη Ζημία, που 
προκύπτει από Εργατική Απαίτηση, η οποία εγείρεται στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής. 

iii. στοιχείο 4(ii)(γ) του Πίνακα Ασφάλισης, εφαρμόζεται στη Ζημία, που 
προκύπτει από Απαίτηση, εκτός από Εργατική Απαίτηση ή 
Απαίτηση σχετικά με Κινητές Αξίες, η οποία εγείρεται στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.   

iv. στοιχείο 4(ii)(δ) του Πίνακα Ασφάλισης εφαρμόζεται στη Ζημία, που 
προκύπτει από Απαίτηση, που δεν αναφέρεται στα ανωτέρω εδάφια 
7.4 (i)-(iii). 

Σε περίπτωση, που μία Απαίτηση εμπίπτει σε περισσότερες από μία 
Απαλλαγές, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο 4 του Πίνακα Ασφάλισης, 
τότε θα ισχύει μόνο η μεγαλύτερη Απαλλαγή. 

Με την εξαίρεση των Απαιτήσεων στις ΗΠΑ, σε περίπτωση απόρριψης ή 
συμφωνίας των διαδίκων περί παραίτησης από την Απαίτηση χωρίς 
επιφυλάξεις και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από οποιονδήποτε 
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Ασφαλισμένο, δεν θα εφαρμόζεται καμία Απαλλαγή και ο Ασφαλιστής θα 
καταβάλει τα Έξοδα Υπεράσπισης που κατέβαλε η Εταιρεία. 

Στην περίπτωση αυτή,  η πληρωμή των Εξόδων Υπεράσπισης θα γίνεται 
ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της απόρριψης ή της παραίτησης 
των διαδίκων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω Απαίτηση δεν θα εγερθεί 
ξανά (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης Απαίτησης που βασίζεται 
στα ίδια πραγματικά περιστατικά με την εν λόγω Απαίτηση) και εφόσον η 
Εταιρεία δεσμευτεί εγγράφως να επιστρέψει το ποσό  αυτό στον Ασφαλιστή 
στην περίπτωση που η εν λόγω Απαίτηση εγερθεί και πάλι στο μέλλον. 

7.5.  Γνωστοποίηση της Απαίτησης 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον 
Ασφαλιστή κάθε Απαίτηση, το γρηγορότερο δυνατό από την ημερομηνία, 
που αυτή έγινε γνωστή στον Ασφαλισμένο, και σε κάθε περίπτωση 
υποχρεωτικώς προτού προβεί ο Ασφαλισμένος σε οποιαδήποτε δαπάνη η 
οποία προκύπτει, συνδέεται ή οφείλεται στην Απαίτηση αυτή, και την οποία 
δαπάνη καλείται ο Ασφαλιστής να καλύψει. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται στη 
διεύθυνση που αναφέρεται στο στοιχείο 7 του Πίνακα Ασφάλισης είτε κατά 
την Περίοδο Ασφάλισης, είτε κατά την Πρόσθετη Περίοδο 
Γνωστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ασφαλιστήριο. Κάθε 
Απαίτηση που γνωστοποιείται στον Ασφαλιστή σύμφωνα με τα ανωτέρω 
και βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά, που αναφέρονται σε Απαίτηση, 
που είχε παλαιότερα γνωστοποιηθεί στον Ασφαλιστή ή  επικαλείται την Ίδια 
Άδικη Πράξη για την οποία είχε γνωστοποιηθεί παλαιότερα άλλη Απαίτηση, 
θα θεωρείται ότι έχει εγερθεί κατά του Ασφαλισμένου και έχει γνωστοποιηθεί 
στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της πρώτης γνωστοποίησης. 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το γρηγορότερο 
δυνατό από την ημερομηνία που αυτή έγινε γνωστή στον Ασφαλισμένο, και 
σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικώς προτού προβεί ο Ασφαλισμένος σε 
οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία προκύπτει, συνδέεται ή οφείλεται στην 
Απαίτηση αυτή, και την οποία δαπάνη καλείται ο Ασφαλιστής να καλύψει,  
στη διεύθυνση που αναφέρεται στο στοιχείο 7 του Πίνακα Ασφάλισης, 
οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό, το οποίο μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι 
θα οδηγήσει στην έγερση Απαίτησης κατά του Ασφαλισμένου μαζί με 
πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες και τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, κάθε Απαίτηση, που θα εγερθεί 
μεταγενέστερα, εναντίον του Ασφαλισμένου και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
εγγράφως στον Ασφαλιστή, εφόσον στηρίζεται, βασίζεται ή οφείλεται στα ίδια 
πραγματικά περιστατικά ή γεγονότα ή εφόσον επικαλείται την Ίδια Άδικη 
Πράξη, η οποία προκύπτει από αυτά τα πραγματικά περιστατικά, τότε η 
Απαίτηση θα θεωρείται ότι εγέρθηκε κατά του Ασφαλισμένου και 
γνωστοποιήθηκε στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της πρώτης 
γνωστοποίησης των γεγονότων από τον Ασφαλισμένο.   

7.6.  Προκαταβολή Δαπανών 

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 Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης, τα επιμέρους 
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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 η Εταιρεία και/ή ο Ασφαλισμένος δεν 
δικαιούνται αποζημίωση για την Ζημία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, η 
Εταιρεία και ο Ασφαλισμένος, ευθυνόμενοι από κοινού και εις ολόκληρον θα 
υποχρεούνται στην επιστροφή του ποσού που προκατέβαλε ο Ασφαλιστής 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Στην περίπτωση και στο βαθμό που η Εταιρεία επιτρέπεται ή έχει 
υποχρέωση να αποζημιώσει το Ασφαλισμένο Πρόσωπο αλλά δεν το κάνει, 
ο Ασφαλιστής θα προκαταβάλει στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο για 
λογαριασμό της Εταιρείας τα Έξοδα Υπεράσπισης που καλύπτονται από το 
Ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση αυτή, όμως, η Εταιρεία θα καταβάλει άμεσα 
στον Ασφαλιστή το ποσό της Απαλλαγής που ορίζεται στο εδάφιο 4 του 
Πίνακα Ασφάλισης. 

 

7.7.  Τρόπος Διεξαγωγής Υπεράσπισης 

Οι Ασφαλισμένοι οφείλουν να μεριμνούν οι ίδιοι για την άμυνά 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 μαζί με την Εταιρεία υποχρέωση και ασφαλιστικό βάρος να 
ενημερώνουν προηγουμένως και να συνεργάζονται πλήρως με τον 
Ασφαλιστή για την άμυνα, απόκρουση, διαπραγματεύσεις ή συμβιβασμό 
οποιασδήποτε Απαίτησης. Η ευθύνη του Ασφαλιστή για την κάλυψη της 
Ζημίας, που προκύπτει από Απαίτηση τελεί υπό την αίρεση, ότι ο 
Ασφαλισμένος και/ή η Εταιρεία 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 Έξοδα Υπεράσπισης ή Έξοδα 
Έρευνας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή.  
Μόνο οι συμβιβασμοί, οι συνομολογημένες  αποφάσεις και τα Έξοδα 
Υπεράσπισης, 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.   
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Η Εταιρεία και κάθε 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 και/ή της Εταιρείας, 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 ή η Εταιρεία καθυστερούν να δώσουν την συναίνεση τους 
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 άρνησης. 

7.8.  Επιμερισμός 

Ο Ασφαλιστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν Έξοδα Υπεράσπισης της 
Εταιρείας ή επιδικασθείσες αποζημιώσεις, καταδικαστικές αποφάσεις κατά 
της Εταιρείας ή συμβιβασμούς, στους οποίους αυτή προέβη, ή για τυχόν 
υποχρέωση πληρωμής της Ζημίας, η οποία προκύπτει από τη νομική ευθύνη 
της Εταιρείας απέναντι στον ενάγοντα τρίτο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. σε Έξοδα Υπεράσπισης της Εταιρείας και του Ασφαλισμένου για 
την κοινή νομική τους εκπροσώπηση, ή 

ii. σε Απαίτηση που στρέφεται κατά της Εταιρείας και του 
Ασφαλισμένου, ή 

iii. σε καταδικαστικές δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις, που 
αποφαίνονται για την εις ολόκληρον ευθύνη της Εταιρείας και του 
Ασφαλισμένου, για συμβιβασμούς που από έκαναν από κοινού.  

Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία, ο Ασφαλισμένος και ο Ασφαλιστής 
συμφωνούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
συμφωνήσουν σε ένα εύλογο και δίκαιο επιμερισμό των ποσών μεταξύ της 
Εταιρείας, του Ασφαλισμένου και του Ασφαλιστή, λαμβάνοντας  υπόψη το 
ύψος των οικονομικών αξιώσεων κατά του Ασφαλισμένου και της Εταιρείας, 
τη νομική  τεκμηρίωση αυτών καθώς και των συμφερόντων που έχουν ο 
Ασφαλισμένος και η Εταιρεία σε σχέση με την Απαίτηση.   

Σε περιπτώσεις όπου μία Απαίτηση περιλαμβάνει, εξίσου, περιπτώσεις που 
καλύπτονται και περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο, 
θα γίνεται εύλογος και δίκαιος επιμερισμός των Εξόδων Υπεράσπισης, των 
ποσών που καταβάλλονται με βάση δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις ή ως 
προϊόν συμβιβασμού, μεταξύ, κατά περίπτωση, της Εταιρείας, του 
Ασφαλισμένου και του Ασφαλιστή, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομική 
τεκμηρίωση της Απαίτησης και οικονομική έκθεση αναφορικά με τις 
καλυπτόμενες και τις μη καλυπτόμενες περιπτώσεις από το Ασφαλιστήριο.   

7.9.  Υποκατάσταση 

Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης αναφορικά με Απαίτηση σύμφωνα 
με τους όρους του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής υποκαθίσταται για το 
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ποσό της αποζημίωσης σε όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και 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 και/ή της 
Εταιρείας.  Ο Ασφαλισμένος και/ή η Εταιρεία οφείλουν να παρέχουν στον 
Ασφαλιστή κάθε δυνατή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής 
όλων των απαιτούμενων εγγράφων, και να ενεργούν 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 της Εταιρείας 
και / ή του Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Ασφαλισμένος και η 
Εταιρεία δεν πρέπει να προβαίνουν 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 και 
την Εταιρεία,  αφαιρουμένων των σχετικών εξόδων του Ασφαλιστή. Σε 
καμία περίπτωση, ωστόσο, ο Ασφαλιστής δε θα έχει δικαίωμα 
υποκατάστασης κατά κάποιου Ασφαλισμένου,  υπό την παρούσα σύμβαση 
ασφάλισης, εκτός αν αυτός ο Ασφαλισμένος έχει τελέσει εκ προθέσεως 
ποινικό αδίκημα, δόλιες ή κακόβουλες πράξεις ή παραλείψεις ή αν έχει 
αποκτήσει οποιοδήποτε κέρδος ή όφελος, το οποίο σύμφωνα με το νόμο δεν 
δικαιούταν.   

7.10.  Ασφάλιση με περισσότερους Ασφαλιστές 

Εκτός αν άλλως ορίζεται από τον νόμο, η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου θα 
περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από άλλη ασφάλιση. Στην έννοια 
της άλλης ασφάλισης περιλαμβάνεται και η αυτασφάλιση για την Απαλλαγή 
που προβλέπεται στο στοιχείο 4 του Πίνακα Ασφάλισης 

Εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο, η ασφαλιστική κάλυψη για 
οποιαδήποτε Απαίτηση κατά Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού, θα 
περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από άλλη ασφάλιση, που ισχύει 
για τον Ανεξάρτητο Οργανισμό, καθώς και τυχόν αποζημίωσης, η οποία 
παρέχεται από αυτόν τον Ανεξάρτητο Οργανισμό. Εάν αυτή η άλλη 
ασφάλιση παρέχεται (ή δεν παρέχεται λόγω της απαλλαγής ή της εξάντλησης 
του ανώτατου ορίου ευθύνης της εν λόγω ασφάλισης) από τον Ασφαλιστή ή 
από εταιρεία μέλος της ασφαλιστικής εταιρείας τότε, στην περίπτωση αυτή το 
Συνολικό Ανώτατο Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης για όλες τις Ζημίες, που 
καλύπτονται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου, θα μειώνεται κατά το ανώτατο 
όριο ευθύνης της ασφάλισης, που παρέχεται στον Ανεξάρτητο Οργανισμό. 

7.11.  Δήλωση Εκπροσώπησης 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης δηλώνει και συμφωνεί ότι ενεργεί για λογαριασμό 
των Θυγατρικών του και όλων των Ασφαλισμένων, σε ό,τι αφορά την 
άσκηση όλων των δικαιωμάτων τους, την εκτέλεση των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεών και βαρών που προβλέπονται η σχετίζονται με το 
Ασφαλιστήριο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της ανωτέρω 
γενικότητας των ακολούθων: 

i. τη διαπραγμάτευση του Ασφαλιστηρίου, 
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ii. τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης, 

iii. τη γνωστοποίηση της Απαιτήσεων, 

iv. την υποβολή και παραλαβή της καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου, 

v. την καταβολή του ασφαλίστρου και την είσπραξη τυχόν επιστροφής 
ασφαλίστρου, 

vi. την καταβολή της Απαλλαγής, 

vii. την διαπραγμάτευση και αποδοχή οποιασδήποτε πρόσθετης πράξης, 
ειδικού όρου και παραρτήματος που επισυνάπτεται στο παρόν, 

viii. την είσπραξη όλων των ποσών που είναι πληρωτέα από τον 
Ασφαλιστή για την κάλυψη της Ζημίας, σύμφωνα με το 
Ασφαλιστήριο. 

7.12.  Εκχώρηση 

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

7.13.  Επίλυση Διαφορών 

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 δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της ως άνω διαφοράς 
εντός των ανωτέρω τριάντα (30) ημερών, τα μέρη δύνανται να επιδιώξουν τη 
δικαστική της επίλυση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ασφαλιστήριο.   

7.14.  Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό 
δίκαιο και ιδίως με τις διατάξεις του Νόμου 2496/1997 περί ασφαλιστικής 
σύμβασης. Τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα, θα έχουν αποκλειστική 
δικαιοδοσία για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες μπορεί να προκύψουν 
από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση ή κάθε σχετικό έγγραφο ή 
συμφωνία.  

7.15.  Πτώχευση 

Η πτώχευση ή η παύση πληρωμών (insolvency) της Εταιρείας ή 
οποιουδήποτε Ασφαλισμένου δεν θα  απαλλάσσει τον Ασφαλιστή από τις 
υποχρεώσεις  που προβλέπονται στο Ασφαλιστήριο, εφόσον έχει 
καταβληθεί το Ετήσιο Συνολικό Ασφάλιστρο. Διευκρινίζεται ότι σε 
περίπτωση που η Εταιρεία πτωχεύσει και εκ του λόγου αυτού το δικαστήριο, 
ο διαχειριστής, ο εκκαθαριστής ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο ή αρχή σύμφωνα 
με το ισχύον δίκαιο απαγορεύσει την αποζημίωση του Ασφαλισμένου, τότε 
θα θεωρείται ότι η Ζημία του Ασφαλισμένου θα εμπίπτει στην έννοια της Μη 
Αποκαθιστάμενης Ζημίας. 
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Επιπλέον, γίνεται αποδεκτό και συμφωνείται ότι η κάλυψη η οποία παρέχεται 
βάσει του Ασφαλιστηρίου αποσκοπεί στην προστασία και το όφελος του 
Ασφαλισμένου. Επίσης, εάν η πτώχευση, η παύση πληρωμών (insolvency), 
η εκκαθάριση, η αναγκαστική διαχείριση,  η διαδικασία αναδιάρθρωσης 
(“reorganisation proceedings”) ή οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικασία 
προβλέπεται από την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία, γίνεται μετά 
από ενέργειες του Λήπτη της Ασφάλισης και / ή κάθε άλλης Εταιρείας (είτε 
εκούσια είτε ακούσια) τότε, αναφορικά με κάθε Απαίτηση που καλύπτεται με 
το Ασφαλιστήριο, οι Ασφαλισμένοι και η Εταιρεία στο μέτρο που αυτό είναι 
επιτρεπτό από το εφαρμοστέο δίκαιο: 

i. παραιτούνται του δικαιώματος για αυτόματη αναστολή ή αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων σε σχέση με την αποζημίωση που θα 
εισπραχθεί με βάση το Ασφαλιστήριο, (waive and release any 
automatic stay or injunction to the extent it may apply in such 
proceedings to the proceeds of this policy) και 

ii. συμφωνούν να μην εναντιώνονται στη προσπάθεια του Ασφαλιστή ή 
του Ασφαλισμένου για την ανάκληση ή την εξαφάνιση αυτής της 
αναστολή ή των ασφαλιστικών μέτρων σε σχέση με την αποζημίωση 
που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο, ως αποτέλεσμα της έναρξης 
αυτής της εκκαθάρισης ή της διαδικασίας αναδιοργάνωσης 
(“reorganisation proceeding”) (agree not to oppose or object to any 
efforts by the insurer or any insured to obtain relief from any stay or 
injunction applicable to the proceeds of this policy as a result of the 
commencement of such liquidation or reorganization proceedings). 

7.16.  Σειρά Καταβολής Αποζημίωσης 

Σε περίπτωση Ζημίας, η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, ο 
Ασφαλιστής θα καταβάλει  την αποζημίωση με την ακόλουθη προτεραιότητα: 

i. καταρχήν, θα αποζημιώσει τη Ζημία, για την οποία παρέχεται κάλυψη 
υπό την ασφαλιστική κάλυψη A, την ασφαλιστική κάλυψη Γ και την 
ασφαλιστική κάλυψη Δ του Ασφαλιστηρίου,  

ii. ακολούθως και εφόσον το επιτρέπει το Συνολικό Ανώτατο Όριο 
Ασφαλιστικής Ευθύνης, μετά από έγγραφο αίτημα του διευθύνοντος 
σύμβουλου του Λήπτη της Ασφάλισης, ο Ασφαλιστής θα καταβάλει 
ή θα παρακρατεί την αποζημίωση που οφείλεται κάτω από 
οποιαδήποτε άλλη κάλυψη του Ασφαλιστηρίου. Σε αυτήν την 
περίπτωση, ο Ασφαλιστής θα καταβάλει την ως άνω αποζημίωση 
στην Εταιρεία ή στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο ή όπου αυτό υποδείξει 
ή όπου υποδείξει εγγράφως ο διευθύνων σύμβουλος του Λήπτη της 
Ασφάλισης. 

Η πτώχευση ή η παύση πληρωμών (insolvency) της Εταιρείας ή του 
Ασφαλισμένου Προσώπου δεν απαλλάσσει τον Ασφαλιστή από καμία από 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την προτεραιότητα στο τρόπο καταβολής 
της αποζημίωσης της καλυπτόμενης Ζημίας, βάσει του Ασφαλιστηρίου και 
σύμφωνα με την παράγραφο 7.15. 

7.17.  Δόλιες Απαιτήσεις   

Εάν ο Ασφαλισμένος ή η Εταιρεία, ενεργώντας με δόλο, γνωστοποιήσουν 
στον Ασφαλιστή  Απαίτηση για Ζημία, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι ψευδής ή 
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εξαιρείται από την κάλυψη του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής διατηρεί το 
δικαίωμα  να ζητήσει την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου, χωρίς να καταβάλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση για την ως άνω Ζημία, επιφυλασσόμενος κάθε 
νομίμου δικαιώματός του και ιδίως αυτού για την αποκατάσταση της ζημίας 
που τυχόν υπέστη ή θα υποστεί από την ανωτέρω δόλια ενέργεια. 

7.18.  Γενική Διάταξη 

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 (vice 
versa). 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, συγκεκριμένοι όροι παραμένουν 
στην Αγγλική και άλλο 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. 

7.19.  Καταγγελία - Λήξη του Ασφαλιστηρίου 

i. Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στις άλλες παραγράφους 
του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής μπορεί να καταγγείλει το 
Ασφαλιστήριο για μη καταβολή ληξιπρόθεσμου ασφαλίστρου από 
την Εταιρεία καθώς και για σπουδαίο λόγο όπως ενδεικτικά την 
αλλαγή στη  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. 

ii. Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και τη γνωστοποίηση 
της Απαίτησης, ο Λήπτης της Ασφάλισης αλλά και ο Ασφαλιστής 
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου για το 
υπόλοιπο της Περιόδου Ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή το 
Ετήσιο Συνολικό Ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι το τέλος της 
διάρκειας του Ασφαλιστηρίου. 

iii. Η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου γίνεται με έγγραφη καταγγελία. Σε 
περίπτωση καταγγελίας από τον Ασφαλιστή και με τη ρητή 
επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του Ασφαλιστηρίου, τα 
αποτελέσματά της καταγγελίας επέρχονται την 31η ημέρα από τότε 
που αυτή θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης. 

iv. 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»). Σε περίπτωση καταγγελίας του 
Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλιστή, το δεδουλευμένο ασφάλιστρο 
θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία (pro rata). Ο διακανονισμός του 
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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. 

v. 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. 

7.20.  Τροποποίηση όρων 

Κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση του Ασφαλιστηρίου  είναι έγκυρη, εφόσον 
αποδεικνύεται εγγράφως και φέρει την υπογραφή του Ασφαλιστή. Ο Λήπτης 
της Ασφάλισης  δικαιούται να προβάλλει τις ενστάσεις του εντός 14 ημερών 
από την παραλαβή του τροποποιημένου εγγράφου. Σε περίπτωση που ο 
Λήπτης της Ασφάλισης δεν προβάλει καμία ένσταση εντός της 
προαναφερθείσας χρονικής περιόδου, τότε λογίζεται ότι ο Λήπτης της 
Ασφάλισης  συναινεί σε όλες τις τροποποιήσεις, που έγιναν στο 
Ασφαλιστήριο. 

7.21.  Απαγόρευση Παράνομων Οικονομικών Συναλλαγών 

Συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει 
αποζημίωση ή άλλο χρηματικό ποσό που προκύπτει από οποιαδήποτε 
κάλυψη ή επέκταση κάλυψης  της παρούσας σύμβασης, για οποιαδήποτε 
ζημία που λαμβάνει χώρα σε κράτος, ή/και ο Ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε 
δικαούχος με βάση την παρούσα είναι πολίτης ή αξιωματούχος της 
κυβέρνησης κράτους, εφόσον στο κράτος αυτό έχει επιβληθεί από το ισχύον 
δίκαιο που διέπει την παρούσα σύμβαση, ή τη λειτουργία του Ασφαλιστή, 
περιλαμβανομένου του δικαίου των ΗΠΑ, εμπάργκο ή άλλη μορφή 
οικονομικών κυρώσεων που απαγορεύουν στον Ασφαλιστή να προσφέρει 
ασφαλιστική κάλυψη, να έχει συναλλαγές ή να παρέχει οποιοδήποτε άλλο 
οικονομικό ωφέλημα στον Ασφαλισμένο ή σε άλλο δικαιούχο με βάση την 
παρούσα.  

Συμφωνείται επίσης ότι καμία αποζημίωση ή πληρωμή ή άλλη μορφή 
οικονομικού ωφελήματος  δε θα καταβληθεί από τον Ασφαλιστή σε 
πρόσωπο το οποίο το δίκαιο που διέπει την παρούσα σύμβαση ή τη 
λειτουργία του Ασφαλιστή, περιλαμβανομένου του δικαίου των ΗΠΑ, έχει 
υποδείξει ως μη νόμιμο αποδέκτη οικονομικών ωφελημάτων.   

7.22.  Φόροι, Χαρτόσημα, δικαιώματα κτλ. 

Όλα τα νόμιμα δικαιώματα (ασφαλιστικά δικαιώματα ή άλλα), τέλη 
χαρτοσήμου και φόροι κύκλου εργασιών και οι εν γένει νόμιμες επιβαρύνσεις 
είτε επί του Συνολικού Ετήσιου Ασφαλίστρου είτε επί των ποσών που 
καταβάλλει ο Ασφαλιστής στον Ασφαλισμένο και/ή στην Εταιρεία, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών τελών και δαπανών 
αποζημιώσεων ή άλλων διακανονισμών θα βαρύνουν κατά περίπτωση τον 
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Ασφαλισμένο ή την Εταιρεία ή το πρόσωπο ή την εταιρεία που εισπράττει 
το ως άνω ποσό. 

7.23.  Χρόνος Παραγραφής 

Κάθε δικαίωμα το οποίο προκύπτει από το Ασφαλιστήριο, παραγράφεται 
μετά από τέσσερα (4) έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το 
οποίο γεννήθηκε το δικαίωμα.  

7.24.  Καταβολή Ασφαλίστρου 

i. Η καταβολή του Ετήσιου Συνολικού Ασφαλίστρου θεωρείται ισχυρή 
μόνον μετά την παράδοση στον Λήπτη της Ασφάλισης της σχετικής 
νόμιμης απόδειξης, η οποία εκδίδεται και υπογράφεται από τον 
Ασφαλιστή ή από έναν από τους εξουσιοδοτημένους πράκτορές του. 

ii. Με το παρόν δηλώνεται και συνομολογείται ότι καμία Απαίτηση δεν 
μπορεί να γίνει δεκτή και, εκτός από αντίθετη έγγραφη συμφωνία,  
καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται πριν την πληρωμή και 
εξόφληση του Ετήσιου Συνολικού Ασφαλίστρου 
(συμπεριλαμβανομένων και όλων των νομίμων ασφαλιστικών 
χρεώσεων). 

7.25.  Αρχεία Προσωπικών Δεδομένων 

Είναι κατανοητό από τον Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο ότι 
στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Ασφαλιστηρίου είναι 
απαραίτητο ο Λήπτης της Ασφάλισης και / ή ο Ασφαλισμένος να παρέχουν 
στον Ασφαλιστή προσωπικές, εταιρικές και εμπιστευτικές πληροφορίες. 
Κατά συνέπεια ο Λήπτης της Ασφάλισης, η Εταιρεία, και ο 
Ασφαλιζόμενος γνωρίζουν και συναινούν στο ότι ο Ασφαλιστής θα διατηρεί 
και θα έχει πρόσβαση σε αρχεία με τα προσωπικά τους δεδομένα. Ο 
Ασφαλιστής έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τις οποίες 
προβλέπει ο Ν. 2472/97, όπως ισχύει. 
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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 1 του Ασφαλιστηρίου  

 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 
Με το παρόν συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται για Ζημία σε σχέση 
με Απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου, η οποία εγείρεται από ή για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου καθώς και από οποιαδήποτε Ελληνική δημόσια αρχή ή 
υπηρεσία, δημόσιο οργανισμό ή οποιοδήποτε Ελληνικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου με εξαίρεση αυτές που προέρχονται από την ιδιότητα του Ελληνικού 
Δημοσίου ως πελάτη της εταιρείας. 

 
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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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 2 του Ασφαλιστηρίου  

 
   

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛ ΑΒΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως 
εξής: 

 
(1) Ο ΟΡΙΣΜΟΣ της Ζημίας τροποποιείται ώστε να περιλαμβάνει αποζημίωση 

για ηθική βλάβη και προσβολή προσωπικότητας  
 
(2) Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ 6.7 διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 

 
6.7  για σωματική βλάβη, ασθένεια, θάνατο οποιουδήποτε προσώπου 
καθώς και για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, ψυχική οδύνη εξαιτίας των 
ανωτέρω λόγων δυνάμει του άρθρου 914 έως 939 του Αστικού Κώδικα 
οποιουδήποτε ατόμου ή ζημία ή καταστροφή οποιασδήποτε κινητής 
περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της απώλειας χρήσης. 

 
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. 
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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 3 του Ασφαλιστηρίου  

 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣ ΦΑΛΙΣΤ ΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ Ι Α 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΠ ΑΙ ΤΗΣΕΙΣ 

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι:   
 
1.  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

 
ΑΣ ΦΑΛΙ Σ ΤΙ ΚΗ Κ ΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙ ΡΕ Ι ΑΣ  Σ ΧΕΤΙ Κ Α Μ Ε ΕΡΓ ΑΤΙ ΚΕΣ 
ΑΠ ΑΙ ΤΗΣ ΕΙ Σ  

Η ασφαλιστική κάλυψη του Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται σε κάθε Ζημία που υπέστη 
η Εταιρεία από Εργατική Απαίτηση που εγείρεται για πρώτη φορά κατά της 
Εταιρείας κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή την Πρόσθετη Περίοδο 
Γνωστοποίησης για οποιαδήποτε Άδικη Πράξη τέλεσε η Εταιρεία κατά την 
Περίοδο Ασφάλισης, εφόσον αυτή η Απαίτηση έχει ήδη ασκηθεί και εκκρεμεί κατά 
τουλάχιστον ενός Διευθυντικού Στελέχους ή Υπαλλήλου της Εταιρείας και υπό την 
προϋπόθεση των όρων και εξαιρέσεων του παρόντος ειδικού όρου και του 
Ασφαλιστηρίου. 
 
2.  ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου, οι ορισμοί 4.1, 
4.9,  4.21 και 4.22 του ασφαλιστηρίου αντικαθίστανται ως εξής: 
 
4.1. Άδικη Πράξη ορίζεται: 
 

(i) όσον αφορά τον Ασφαλισμένο, κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη, 
παράβαση καθήκοντος, αμέλεια, σφάλμα, κατάχρηση εμπιστοσύνης, 
αναληθής ή παραπλανητική δήλωση, παράβαση ορίων εξουσιοδότησης ή 
άλλη πράξη ή παράλειψη που ο Ασφαλισμένος τέλεσε υπό την ιδιότητά 
του ως Διευθυντικό Στέλεχος ή Υπάλληλος της Εταιρείας ή ως 
Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
πράξη ή παράλειψη για την οποία σύμφωνα με το νόμο ο Ασφαλισμένος 
ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο λόγω της ιδιότητάς του ως Διευθυντικό 
Στέλεχος ή Υπάλληλος της Εταιρείας.  

 
(ii) όσον αφορά την Εταιρεία, κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη, 

παράβαση καθήκοντος, αμέλεια, σφάλμα, κατάχρηση εμπιστοσύνης, 
αναληθής ή παραπλανητική δήλωση, παράβαση ορίων εξουσιοδότησης 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη τέλεσε η Εταιρεία, πάντα σε σχέση 
με Εργατική Απαίτηση και μόνο.  
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4.9 Ασφαλισμένος αναφορικά με την παρούσα πρόσθετη κάλυψη ορίζεται η Εταιρεία. 
Όσον αφορά την Ασφαλιστική Κάλυψη Α, Β και Γ του Ασφαλιστηρίου, ως 
Ασφαλισμένος θεωρείται κάθε:  
    

(i) Διευθυντικό Στέλεχος 
(ii) Υπάλληλος της Εταιρείας, εφόσον η Απαίτηση εγείρεται για Άδικη 

Πράξη που ο Υπάλληλος τέλεσε ασκώντας διευθυντικά καθήκοντα 
ή/και εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας. 

 
Ό ΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣ Α ΠΡΟ ΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨ Η Τ ΗΣ 
ΕΤΑΙ ΡΕ Ι ΑΣ  Γ ΙΑ  ΕΡΓ ΑΤΙ ΚΕΣ  ΑΠ ΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ,  ΩΣ  ΑΣ ΦΑΛΙΣΜ ΕΝΟ Σ 
ΘΕΩ ΡΕΙΤΑΙ  Η  ΕΤΑΙ ΡΕΙ Α .   

 
4.21   Ζημία ορίζεται η χρηματική αποζημίωση που επιδικάστηκε δυνάμει 
τελεσίδικης δικαστικής ή διαιτητικής  απόφασης ή συμφωνήθηκε συμβιβαστικά μετά 
από έγκριση του Ασφαλιστή, καθώς και τα Έξοδα Υπεράσπισης.  
 
Η Ζημία δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόστιμα, εξαγορά ποινής ή χρηματικές 
ποινές (αστικές, διοικητικές ή ποινικές), αποθετική ζημία, ψυχική οδύνη, τέλη και 
φόρους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο ο Ασφαλισμένος δεν 
υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει ή αποζημίωση για αγαθά τα οποία εκ του 
νόμου δεν είναι δεκτικά ασφάλισης. Η αποζημίωση στην οποία υποχρεώθηκε ο 
Ασφαλισμένος με περισσότερες από μία δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις ή 
συμβιβασμούς καθώς και τα Έξοδα Υπεράσπισης  για περισσότερες από μία 
Απαιτήσεις που βασίζονται στην Ίδια Άδικη Πράξη, θα θεωρείται ότι αποτελεί, μία 
και μόνη Ζημία. 
 
Σε περίπτωση που στο δίκαιο σύμφωνα με το οποίο θα 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 εξαιρείται από την έννοια της Ζημίας. 
 
Αναφορικά με την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης της Εταιρείας για Εργατικές 
Απαιτήσεις, που προβλέπεται στο παρόν, η Ζημία δεν περιλαμβάνει: 
 
(i)  οποιαδήποτε υποχρέωση πηγάζει από οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό σε 
οποιαδήποτε δικαιοδοσία σχετική με εργατική αποζημίωση, αποζημίωση απόλυσης, 
αποζημίωση εργατικού ατυχήματος, μισθούς ασθενείας, επιδόματα ή αποζημίωση 
αναπηρίας, επιδόματα ή αποζημίωση ανεργίας, ασφάλεια ανεργίας, επιδόματα ή 
άλλα ποσά που καταβάλλονται λόγω σύνταξης, εισφορές ή επιδόματα κοινωνικής 
ασφάλισης ή από οποιοδήποτε παρόμοιο νόμο ή κανονισμό ή 
 
(ii)  (α)   προκαταβολή αποδοχών ή αποθετική ζημία ή κάθε είδους μελλοντικές 
καταβολές ή προνόμια ή 
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 (β) οποιαδήποτε προνόμια, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ποσά 
σχετίζονται με την εργασία του (εξαιρουμένων των μισθών υπερημερίας), και τα 
οποία αυτός που εγείρει την Απαίτηση θα δικαιούταν ως εργαζόμενος εάν ο 
Ασφαλισμένος τον προσλάμβανε, επαναπροσλάμβανε ή συνέχισε να τον 
απασχολεί.  
 
(iii)  οποιαδήποτε ευθύνη ή έξοδα πραγματοποιήθηκαν από τον Ασφαλισμένο 
για μετατροπές που απαιτούνται σε οποιοδήποτε ακίνητο, συστατικό, παράρτημα ή 
εν γένει εξοπλισμού αυτού για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.  
 
4.22  Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της παρούσας κάλυψης θα θεωρείται η 
ημερομηνία που αναφέρεται για την παρούσα πρόσθετη κάλυψη στον Πίνακα 
Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου. 
  

 
3.   ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου, οι παρακάτω 
εξαιρέσεις προστίθενται στις εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου: 
 
(i)  επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με 
έγγραφη απαίτηση  ή εκκρεμή δίκη ή άλλη εκκρεμή διαδικασία, ασφαλιστικό μέτρο, 
δικαστική ή διαιτητική απόφαση κατά του Ασφαλισμένου πριν από ή κατά  την 
Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος όπως ορίζεται στο παρόν ή βασίζεται στα ίδια ή 
σε παρόμοια με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά.  
 
(ii)  επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με 
οποιαδήποτε υποχρέωση του Ασφαλισμένου βάσει προφορικής ή έγγραφης 
σύμβασης εργασίας. Παρόλα αυτά η εξαίρεση δεν θα ισχύει αν ο Ασφαλισμένος θα 
είχε την ίδια ευθύνη ακόμα κι αν δεν υπήρχε τέτοια σύμβαση. 
 
(iii) επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με 
οποιαδήποτε ποινική ή διοικητική ή άλλη πειθαρχική διαδικασία κατά της Εταιρείας. 
 
(iv)  επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με 
οποιαδήποτε Απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου στην περίπτωση που έχει ασκηθεί 
δίωξη ή αγωγή σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή του Καναδά 
ή σχετίζεται με δραστηριότητες της Εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά.  
 
4.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου συμφωνούνται 
τα ακόλουθα: 
 
(α)  Επιμέρους όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης για Εργατικές Απαιτήσεις 
 
Συμφωνείται ότι το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλισμένου για όλες τις Εργατικές 
Απαιτήσεις σωρευτικά που ασκούνται κατά της Εταιρείας και καλύπτονται από τον 
παρόντα ειδικό όρο περιορίζεται στο ποσό του επιμέρους ορίου ευθύνης που 
αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου για την παρούσα πρόσθετη 
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κάλυψη. Αυτό το επιμέρους όριο ευθύνης συμπεριλαμβάνεται στο Συνολικό 
Ανώτατο Όριο Ευθύνης που ορίζεται στο στοιχείο 3(i) του Πίνακα Ασφάλισης. 
 
(ii) Απαλλαγή: 
 
Η γενική διάταξη 7.4 διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται από τα παρακάτω: 
 
7.4  Απαλλαγή 
Ο Ασφαλιστής θα ευθύνεται μόνο για το ποσό της Ζημίας που σχετίζεται με 
Απαίτηση που υπερβαίνει το ποσό της Απαλλαγής που ορίζεται στο στοιχείο 4 του 
Πίνακα Ασφάλισης αναφορικά με κάθε Ζημία σύμφωνα με κάθε ασφαλιστική 
κάλυψη που προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο για την οποία η Εταιρεία έχει 
αποζημιώσει ή επιτρέπεται ή απαιτείται να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο. Το ποσό 
της Απαλλαγής βαρύνει την Εταιρεία ή τον Ασφαλισμένο ή και τους δύο και 
παραμένει ανασφάλιστο. Σε περίπτωση που υφίσταται Ζημία από περισσότερες από 
μία Απαιτήσεις που βασίζονται στην Ίδια Άδικη Πράξη θα εφαρμόζεται μόνο μία 
Απαλλαγή. 
 
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. 
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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 4 του Ασφαλιστηρίου  

 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 
Με το παρόν συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται για Ζημία σε σχέση 
με Απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου, η οποία βασίζεται ή σχετίζεται με την 
πτώχευση, παύση πληρωμών (“insolvency”), εκκαθάριση (ειδική ή άλλη), 
αναγκαστική διαχείριση,  διαδικασία αναδιάρθρωσης (“reorganisation proceedings”) 
της Εταιρείας ή θέση της Εταιρείας υπό επιτροπεία στα πλαίσια συμφωνίας με τους 
πιστωτές της  καθώς και με οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικασία προβλέπεται από 
την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία.  

 
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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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 5 του Ασφαλιστηρίου  

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙ Α 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. 
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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 6 του Ασφαλιστηρίου  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 4.21 

 
Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως 
εξής: 

 
Ο ορισμός 4.21(i) διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 
 

η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση δυνάμει τελεσίδικης ή προσωρινά 
εκτελεστής δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε 
βάρος του Ασφαλισμένου. 

 
 

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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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 7 του Ασφαλιστηρίου  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 4.33 

 
Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως 
εξής: 

 
Ο ορισμός 4.33 διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 
 
4.33  Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης  ορίζεται η χρονική περίοδος διάρκειας 

πέντε (5) ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους που έλαβε χώρα η 
Άδικη Πράξη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μπορεί να γνωστοποιηθεί 
εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε καλυπτόμενη από το Ασφαλιστήριο 
Απαίτηση που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισμένου για Άδικη 
Πράξη που τέλεσε μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης 
(όπως ορίζεται στο στοιχείο 6 του Πίνακα Ασφάλισης) και πριν από τη λήξη 
της Περιόδου Ασφάλισης. Η έγγραφη γνωστοποίηση της ως άνω Απαίτησης 
θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.5 του 
Ασφαλιστηρίου.   

         Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει σε περίπτωση 
καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή μη καταβολής του Ετήσιου Ολικού 
Ασφαλίστρου.  

 

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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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 8 του Ασφαλιστηρίου  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7.23 

 
Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως 
εξής: 

 
Η Γενική Διάταξη 7.23 διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 
 
7.23 Χρόνος Παραγραφής 

Κάθε δικαίωμα το οποίο προκύπτει από το Ασφαλιστήριο, παραγράφεται μετά από 
πέντε (5) έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε το 
δικαίωμα. 
 

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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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 9 του Ασφαλιστηρίου  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7.19 

 

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως 
εξής: 

 
Η Γενική Διάταξη 7.19 διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 
 
7.19 Καταγγελία - Λήξη του Ασφαλιστηρίου 

Ο Ασφαλιστής μπορεί να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο για μη καταβολή 
ληξιπρόθεσμου ασφαλίστρου από την Εταιρεία. 

Η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου γίνεται με έγγραφη καταγγελία. Σε 
περίπτωση καταγγελίας από τον Ασφαλιστή και με τη ρητή επιφύλαξη 
των ειδικότερων διατάξεων του Ασφαλιστηρίου, τα αποτελέσματά της 
καταγγελίας επέρχονται την 31η ημέρα από τότε που αυτή θα 
περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης. 

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»). Σε περίπτωση καταγγελίας του 
Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλιστή, το δεδουλευμένο ασφάλιστρο 
θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία (pro rata). 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. 

 
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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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 10 του Ασφαλιστηρίου  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 4.21 

 

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως 
εξής: 

 
Ο Ορισμός  4.21 συμπληρώνεται με την παράγραφο (v) ως εξής: 
 

  4.21    Ζημία ορίζεται: 

(v) πρόστιμα και ποινές τα οποία θα επιβληθούν από το νόμο κατόπιν μιας 
επίσημης έρευνας, ανάκρισης, διερεύνησης ή παρόμοιων διεργασιών οι οποίες 
θα διαταχθούν από µία Αρμόδια Αρχή η οποία θα ερευνά τις υποθέσεις της 
Εταιρείας πλην των παρακάτω που εξαιρούνται της καλύψεως: 

(α)  πρόστιμα ή ποινές τα οποία θα επιβληθούν σε σχέση με 
οποιαδήποτε παράβαση φορολογικής νομοθεσίας ή ρύθμισης 

(β) πρόστιμα ή ποινές που θα επιβληθούν σε σχέση µε 
παράνομες πράξεις ή πράξεις που έχουν γίνει µε πρόθεση  

(γ) πρόστιμα ή ποινές των οποίων η κάλυψη απαγορεύεται 
από το νόμο   

H κάλυψη ποινών και προστίμων παρέχεται έως το Επιμέρους Ανώτατο Όριο 
Ευθύνης που αναφέρεται στο στοιχείο 3(vi) του Πίνακα Ασφάλισης και το 
οποίο περιλαμβάνεται στο Συνολικό Ανώτατο Όριο Ασφαλιστικής 
Ευθύνης και σε καμία περίπτωση δεν το προσαυξάνει.  

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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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 11 του Ασφαλιστηρίου  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 6.4 

 

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως 
εξής: 

 
Η Εξαίρεση 6.4 διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 

6.4      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 
επιμέρους όριο ευθύνης, όπως ορίζεται στο στοιχείο 3(iii) του Πίνακα Ασφάλισης, 
(β)  Απαιτήσεις Σχετικά με Κινητές Αξίες, εξαιρουμένων των Απαιτήσεων στις 
ΗΠΑ και (γ) πρόστιμα και ποινές που αφορούν περιστατικά ρύπανσης και θα 
επιβληθούν σε Ασφαλισμένα Πρόσωπα, από Δικαστήρια και Αρμόδιες Αρχές μέχρι 
το επιμέρους όριο ευθύνης, όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο 3(vii) του Πίνακα 
Ασφάλισης και που δεν σχετίζονται µε παράνομες πράξεις ή πράξεις που έχουν 
γίνει µε πρόθεση ή η κάλυψη τους απαγορεύεται από το νόμο   

. 

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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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 12 του Ασφαλιστηρίου  

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι: 

 

Επιπλέον των όσων προβλέπονται στο Ασφαλιστήριο, τόσο ο Ασφαλιστής όσο και 
ο Λήπτης της Ασφάλισης έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την ασφαλιστική  
κάλυψη στην ετήσια ανανέωση της (XX/XX/ΧΧΧΧ) ή να ζητήσουν τροποποίηση των 
όρων της με προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών.  

 
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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BUSINESS GUARD –  ΑΣ ΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 13 του Ασφαλιστηρίου  

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι η Γενική Διάταξη 7.5 διαγράφεται 
εξολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 

7.5 Γνωστοποίηση της Απαίτησης 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον 
Ασφαλιστή κάθε Απαίτηση, το γρηγορότερο δυνατό από την ημερομηνία, 
που αυτή έγινε γνωστή στον Ασφαλισμένο, και σε κάθε περίπτωση 
υποχρεωτικώς προτού προβεί ο Ασφαλισμένος σε οποιαδήποτε δαπάνη η 
οποία προκύπτει , συνδέεται ή οφείλεται στην Απαίτηση αυτή, και την οποία 
δαπάνη καλείται ο Ασφαλιστής να καλύψει . Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται 
στη διεύθυνση που αναφέρεται στο στοιχείο 7 του Πίνακα Ασφάλισης είτε 
κατά την Περίοδο Ασφάλισης, είτε κατά την Πρόσθετη Περίοδο 
Γνωστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ασφαλιστήριο. Κάθε 
Απαίτηση που γνωστοποιείται στον Ασφαλιστή σύμφωνα με τα ανωτέρω 
και βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά, που αναφέρονται σε Απαίτηση, 
που είχε παλαιότερα γνωστοποιηθεί στον Ασφαλιστή ή  επικαλείται την Ίδια 
Άδικη Πράξη για την οποία είχε γνωστοποιηθεί παλαιότερα άλλη Απαίτηση, 
θα θεωρείται ότι έχει εγερθεί κατά του Ασφαλισμένου και έχει γνωστοποιηθεί 
στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της πρώτης γνωστοποίησης. 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το γρηγορότερο 
δυνατό από την ημερομηνία, που αυτή έγινε γνωστή στον Ασφαλισμένο, και 
σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικώς προτού προβεί ο Ασφαλισμένος σε 
οποιαδήποτε δαπάνη η οποία προκύπτει , συνδέεται ή οφείλεται στην 
Απαίτηση αυτή, και την οποία δαπάνη καλείται ο Ασφαλιστής να καλύψει, 
στη διεύθυνση που αναφέρεται στο στοιχείο 7 του Πίνακα Ασφάλισης, 
οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό, το οποίο μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι 
θα οδηγήσει στην έγερση Απαίτησης κατά του Ασφαλισμένου μαζί με 
πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες και τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, κάθε Απαίτηση, που θα εγερθεί 
μεταγενέστερα, εναντίον του Ασφαλισμένου και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
εγγράφως στον Ασφαλιστή, εφόσον στηρίζεται, βασίζεται ή οφείλεται στα ίδια 
πραγματικά περιστατικά ή γεγονότα ή εφόσον επικαλείται την Ίδια Άδικη 
Πράξη, η οποία προκύπτει από αυτά τα πραγματικά περιστατικά, τότε η 
Απαίτηση θα θεωρείται ότι εγέρθηκε κατά του Ασφαλισμένου και 
γνωστοποιήθηκε στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της πρώτης 
γνωστοποίησης των γεγονότων από τον Ασφαλισμένο 

 
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. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι 
με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ  

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 
 

Στην Αθήνα σήμερα την …………………………….……… , μεταξύ αφ' ενός μεν: 
 
1. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

(ΕΑΒ), καλουμένης στο εξής «Πάροχος Πληροφοριών», που εδρεύει στην Αθήνα, 
Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (1ος όροφος) καλούμενης στο εξής χάριν συντομίας «Ε.Α.Β.», 
εκπροσωπούμενης νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
……………………………………………………………………………………. 

Και αφ' ετέρου 
 
2. Της  Εταιρείας ………………………..………………..,που εδρεύει στ……………….………….………. (οδός 

……………………….…………………..……..), εκπροσωπούμενης νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τον κο/ κα .……………………….…….………….,  καλούμενου/ ης  στο εξής χάριν 
συντομίας «Λήπτης Πληροφοριών» συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν αμοιβαία 
τα ακόλουθα : 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η ΕΑΒ προκήρυξε τον υπ’ αρ. 799/2018 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  με κριτήριο 
επιλογής την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί η 
παροχή υπηρεσιών ««Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, έναντι τρίτων (Directors & 
Officers Liability), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα μονομερούς 
παράτασης ενός (1) έτους». 
Σύμφωνα με τον όρο 2.1.2 της Διακήρυξης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται  πριν την υποβολή 
τυχόν ερωτημάτων προς διευκρίνιση ή κατά την υποβολή της προσφοράς τους, να προβούν 
στην υπογραφή του προβλεπόμενου «Συμφωνητικού Εχεμυθείας», με  το οποίο 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν μυστική κάθε πληροφορία,  γραπτή ή 
προφορική, που θα περιέλθει σε γνώση τους ή που θα τους παρασχεθεί από την ΕΑΒ Α.Ε 
και να μην δημοσιοποιήσουν ή/ και αποκαλύψουν αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς 
προηγουμένη γραπτή άδεια της ΕΑΒ ΑΕ.  
Δια του παρόντος, τα μέρη συμφωνούν όπως διατηρήσουν με εχεμύθεια τις 
ανταλλαχθεισόμενες πληροφορίες κατά την διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, σύμφωνα με 
τους όρους του παρόντος. 
 
Άρθρο 1 : Εχεμύθεια. 
Η εταιρεία …………………………………………………………….………….,  υποχρεούται να  τηρεί μυστική 
κάθε πληροφορία,  γραπτή ή προφορική, που θα της παρασχεθεί από την ΕΑΒ Α.Ε και να 
μην αποκαλύπτει αυτήν  σε τρίτα μέρη χωρίς τη γραπτή συμφωνία του ετέρου μέρους.  
Άρθρο 2 : Διαφύλαξη Στοιχείων . 
Συμφωνείται ότι ο «Λήπτης Πληροφοριών», χωρίς προηγουμένη γραπτή άδεια της ΕΑΒ, δεν 
θα δημοσιεύσει ή παρέχει σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία που περιέρχεται στην 
κατοχή του κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος. 
Η εταιρεία …………………………………………………………….…………., δηλώνει ότι για όλα  τα στοιχεία 
που θα της παρασχεθούν, αναλαμβάνει  την υποχρέωση έναντι της ΕΑΒ, αποφυγής 
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οιασδήποτε διαρροής τους και του χειρισμού τούτων κατά τρόπον εξασφαλίζοντα απόλυτη 
εχεμύθεια.  
Ο αποδέκτης των  πληροφοριών θα πρέπει: 
α. Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι΄ 

ιδίαν μόνο χρήση η δε περαιτέρω διάδοσή των σε άλλους υπαλλήλους ή 
συνεργάτες θα περιορίζεται αυστηρώς σε εκείνους που είναι άκρως απαραίτητο να 
έχουν γνώση αυτών. 

β. Να μην κάνει χρήση των παρεχομένων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από 
αυτόν για τον οποίο εδόθησαν. 

γ. Να μην αποκαλύπτει τις παρεχόμενες πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση του παρέχοντος τις πληροφορίες. 

δ.        Να μην αναπαραγάγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες. 
Άρθρο 3 : Διάρκεια  
Το παρόν συμφωνητικό θα ισχύει από της υπογραφής του από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και καθ΄ όλη την διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού. Οι υποχρεώσεις του «Λήπτη 
Πληροφοριών» που απορρέουν από το άρθρο 2 του παρόντος θα ισχύουν για πέντε (5) έτη . 
Άρθρο 4 : Δίκαιο 
Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά η 
οποία προκύπτει από την εφαρμογή του, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.  
Άρθρο 5 : Επικοινωνία 
Τα άτομα τα οποία θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και στοιχεία μεταξύ των δύο εταιρειών 
ορίζονται ως κάτωθι: 
Για την ΕΑΒ Α.Ε.: 
Τομέας Διαγωνισμών, Υπηρεσιών Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού, Διεύθυνση Συμβάσεων  
Υπεύθυνος : Κα Μαρία Βασιλείου 
Τηλ.επικ.: 22620-52608/ 52000, e-mail: mvasiliou@haicorp.com 
Για την εταιρεία …………………………………………………………….………….: 
Κος/Κα………………………………………………………..……………………………….  
Τηλ. επικ.: …………………………………………………….., e-mail:…………….….……………………………………… 
Άρθρο 6 : Καταγγελία 
Το παρόν δύναται να καταγγελθεί μονομερώς από την ΕΑΒ. 
Σε περίπτωση παραβάσεως όρου του παρόντος από τον «Λήπτη πληροφοριών», η ΕΑΒ θα 
δύναται να καταγγείλει το παρόν και να απαιτήσει: α) αποζημίωση για κάθε ζημία, την 
οποία υπέστη και β) οποιαδήποτε απόδοση ευθυνών που προκύπτουν από την υφιστάμενη 
Νομοθεσία. 
Το παρόν συμφωνητικό θα δύναται να τροποποιείται μόνον εγγράφως κατόπιν αμοιβαίας 
συμφωνίας των μερών.  
Το παρόν καταρτίστηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε πρωτότυπο υπογράφηκε από 
τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών και κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 
έλαβε από ένα πρωτότυπο. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

       
 
Για την ΕΑΒ Α.Ε.                                                                                     Για την  ……………….………… 
…………………………………   ………………………………….. 
 

        (σφραγίδα &υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Τ.Ε.Υ.Δ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221129] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ.Κωδικός: [ Έδρα: Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, Πύργος 

Αθηνών/ Αθήνα/ Τ.Κ. 115 27, Eργοστάσιο: Τανάγρα Βοιωτίας , Τ.Θ. 23 / Τ.Κ. 320 09] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κα Μαρία Βασιλείου / κα Δόμνα Ραπτοπούλου] 

- Τηλέφωνο: [22620 52608 / 22620 52891 ] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [mvasiliou@haicorp.com / RAPTOPOULOU.Domna@haicorp.com] 

-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el/  ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (D&O), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ 81.735,00 €, ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α., CPV: 66516500-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………………] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[799/2018] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
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απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 
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Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
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καταδικαστική απόφαση: και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

 Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
 

Πράξεις επιβολής  προστίμου για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας: 

Απάντηση: 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα  μέσα στο χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις 
(3) πράξεις επιβολής  προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

[] Ναι [] Όχι 
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εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους; 

Εάν ναι, αναφέρετεxxv: 
(α) Στοιχεία (Αριθμός/Ημερομηνία) των 
Πράξεων επιβολής  προστίμου 
προσδιορίζοντας τι αφορούν. 
 
 
β) Έχουν οι κυρώσεις τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ; 

α)  Αριθμός/Ημερομηνία:[   ],  
      Είδος Παράβασης:[   ] 
      Σοβαρότητα παράβασης :  Υψηλή [   ] 
                                                       Πολύ υψηλή :[   ] 
 
 
β)[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xxvi 

Σε περίπτωση επιβολής προστίμων για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxvii: 

[……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxviii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxix : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxx  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 



Διακήρυξη αριθ.799/2018 

 

 

Σελίδα 109 
 

 

 

 

 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxxi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxxii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxxiii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxiv κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

[] Ναι [] Όχι 
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παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxv
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxvi: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 

άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη 

. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, 

ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxviii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxix το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxl, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxli. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 

των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.) για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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xii

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)

  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται 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) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων 
που λήφθηκαν.  

xxi
 Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
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παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxi
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων 
που λήφθηκαν.  

xxi
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxi
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxi
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxi
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxi
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 

xxi
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxi
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxi
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxi
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxi
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxi
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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xxii Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxvii
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων 
που λήφθηκαν.  

xxviii
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxix
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxxi
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxxii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxxiii
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxiv
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxv
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 

xxxvi
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxviii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει 

τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxix
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  



Διακήρυξη αριθ.799/2018 
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xl
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xli
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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