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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Ε̟ωνυµία

ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ ΣΤΑΣΥ ΑΕ

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

099939745

Κωδικός ηλεκτρονικής τιµολόγησης

1039.E00923.00014

Ταχυδροµική διεύθυνση

Αθηνάς 67

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδροµικός Κωδικός

10552

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL 30

Τηλέφωνο

214-4141339

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail)

gkaranika@stasy.gr
tenders_contracts@stasy.gr
kgram@stasy.gr

Αρµόδιος για ̟ληροφορίες

Γ. Καρανίκα

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.stasy.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η ανώνυµη εταιρία, µε την ε̟ωνυµία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (εφεξής
«ΣΤΑΣΥ»), ιδρύθηκε κατό̟ιν της α̟ορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και
ΤΡΑΜ Α.Ε. α̟ό την ΑΜΕΛ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η
ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α̟οτελεί εταιρεία του οµίλου ΟΑΣΑ, υ̟άγεται δε, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 7 ̟αρ.1 του ν. 3920/2011, στον Ν. 3429/2005 ̟ερί ∆ΕΚΟ και
έχει ως κύρια αρµοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου µέσα στα όρια
της Περιφέρειας Αττικής, ό̟ως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός
α̟ό τις νήσους, οι ο̟οίες εξυ̟ηρετούν το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε τα
(ε̟ίγεια και υ̟όγεια) µέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοιτραµ και λοι̟ά µέσα σταθερής τροχιάς).
Στοιχεία Ε̟ικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, ̟λήρη, άµεση &
δωρεάν ηλεκτρονική ̟ρόσβαση
µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ
β) Κάθε είδους ε̟ικοινωνία και ανταλλαγή ̟ληροφοριών ̟ραγµατο̟οιείται
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες (εφεξής ΕΣΗ∆ΗΣ), το ο̟οίο
είναι ̟ροσβάσιµο α̟ό τη ∆ιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ
γ) Περαιτέρω ̟ληροφορίες είναι διαθέσιµες α̟ό :
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την
̟ροαναφερθείσα
Γενική
∆ιεύθυνση
στο
διαδίκτυο
www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση www.stasy.gr

1.2

(URL):

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 264 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της ̟αρούσας σύµβασης είναι η ΣΤΑΣΥ. Για την δα̟άνη
για την εν λόγω σύµβαση ελήφθη η Α̟όφαση Ανάληψης Πολυετούς Υ̟οχρέωσης
µε αρ. Α∆Α: ΨΠ98ΟΡΛΟ-ΙΛ1 µε σχετική ̟ίστωση του ̟ροϋ̟ολογισµού του
οικονοµικού έτους 2021 & 2022.
1.3

Συνο̟τική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρεία της
Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης (Directors’ & Officers’ Liability ) µε όριο
ευθύνης 15.000.000 ΕΥΡΩ ανά ζηµιογόνο ̟εριστατικό και 15.000.000 ΕΥΡΩ
αθροιστικά για την ετήσια ̟ερίοδο ασφάλισης, για το σύνολο των α̟αιτήσεων και
των Ασφαλισµένων Προσώ̟ων και για όλες τις καλύψεις, σωρευτικά
(συµ̟εριλαµβανοµένων των Εξόδων Υ̟εράσ̟ισης) ενώ το υ̟ερβάλλον όριο
ευθύνης θα είναι 1.000.000 ΕΥΡΩ για κάθε ένα µη Εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και
3.000.000 ΕΥΡΩ αθροιστικά για όλα τα µη Εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.
Ε̟ισηµαίνεται ότι οι καλύψεις θα έχουν αναδροµική ισχύ α̟ό τις 18/12/2012
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να λάβουν υ̟όψη τους τις ̟ροϋ̟οθέσεις και τους
όρους του «Πίνακα Ασφάλισης» και του «Λεκτικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου»,
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης, η εφαρµογή των ο̟οίων είναι
υ̟οχρεωτική για τον Ανάδοχο. Ε̟ίσης, οφείλουν να λάβουν υ̟όψη τους το
ιστορικό ζηµιών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης.
Η ̟ροσφορά θα είναι σύµφωνη µε τους όρους οι ο̟οίοι ̟εριγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πίνακας Ασφάλισης και Λεκτικό Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου
Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης), το ο̟οίο δε µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί για άλλο
σκο̟ό εκτός του συγκεκριµένου διαγωνισµού.
Κατά την υ̟ογραφή του ασφαλιστηρίου, ο Ανάδοχος θα ̟αραλάβει α̟ό τη ΣΤΑΣΥ
το ερωτηµατολόγιο µε συµ̟ληρωµατικά στοιχεία και τον κανονισµό εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ.
Η ̟αρεχόµενη υ̟ηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 66516500-8 .
Η εκτιµώµενη αξία για δώδεκα (12) µήνες ανέρχεται στο ̟οσό των εβδοµήντα
̟έντε χιλιάδων Ευρώ (75.000,00€) (ολικά ασφάλιστρα).
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Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες µε ηµεροµηνία έναρξης
την ηµεροµηνία υ̟ογραφής του ασφαλιστηρίου.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ̟ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ̟ηρεσιών ή η
υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες.
Η υ̟οβολή µιας µόνο ̟ροσφοράς δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη θα α̟ορρί̟τονται
ως α̟αράδεκτες.
Το υφιστάµενο ασφαλιστήριο για την ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης
(Directors and Officers Liability Insurance) της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. έχει ισχύ έως 16η
Οκτωβρίου 2021, 24:00.

1.4

Θεσµικό ̟λαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέ̟ονται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις, ό̟ως ισχύουν και ιδίως:
-

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Ε̟ιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δηµόσιας
διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37

-

(δεν α̟αιτείται) του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείµενο ∆ικονοµίας για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωµένο νοµοθετικό ̟λαίσιο για τον ̟ροσυµβατικό
έλεγχο, τρο̟ο̟οιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
διατάξεις για την α̟οτελεσµατική α̟ονοµή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

-

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

-

(δεν α̟αιτείται) του άρθρου 4 του ̟.δ. 118/07 (Α’ 150)

-

(δεν α̟αιτείται) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των
φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το̟ικό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
̟λαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Α̟ριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο
̟λαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοι̟ές διατάξεις»

-

(δεν α̟αιτείται) του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την α̟οτρο̟ή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων», του ̟.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονοµαστικο̟οίηση µετοχών Ελληνικών
Ανωνύµων Εταιρειών ̟ου µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή ̟ροµηθειών του
∆ηµοσίου ή των νοµικών ̟ροσώ̟ων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της κοινής
α̟όφασης των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’
1673) σχετικά µε τα «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005,
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν.3414/2005», καθώς και των υ̟ουργικών α̟οφάσεων,
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οι ο̟οίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013
(Α’167) για τον καθορισµό: α) των µη «συνεργάσιµων φορολογικά» κρατών και
β) των κρατών µε «̟ρονοµιακό φορολογικό καθεστώς».
-

του ̟.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισµός εξέτασης ̟ροδικαστικών ̟ροσφυγών ενώ̟ιων
της Α.Ε.Π.Π.»

-

(δεν α̟αιτείται) του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115)

-

της υ̟' αριθµ. 57654/22.05.2017 Α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµίας και Ανά̟τυξης
µε θέµα : “Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)” (Β’ 1781)

-

της υ̟΄αριθµ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Α̟όφασης των
Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης µε
θέµα «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων ̟ου αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών µε χρήση των ε̟ιµέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)»

-

της αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική
Τιµολόγηση στο ̟λαίσιο των ∆ηµόσιων Συµβάσεων δυνάµει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

-

της αριθµ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισµός Εθνικού
Μορφότυ̟ου ηλεκτρονικού τιµολογίου στο ̟λαίσιο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων».

-

(δεν α̟αιτείται) της αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου
∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις» (Α∆Α: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).

-

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

-

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Ε̟ενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 85 ε̟.

-

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε̟ο̟τείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

-

του ̟.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους ∆ιατάκτες»

-

της ̟αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών
στις εµ̟ορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
ανα̟τυξιακών ̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τρο̟ο̟οίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»

-

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

-

του ̟.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικο̟οίηση διατάξεων για την ̟ρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία»

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»
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-

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα»,

-

του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συµβουλίου, της 27ης Α̟ριλίου
2016, για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι της ε̟εξεργασίας των
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων) (Κείµενο ̟ου ̟αρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

-

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα,
µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Α̟ριλίου 2016 για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι
της ε̟εξεργασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική
νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Α̟ριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών ̟ράξεων, των
λοι̟ών διατάξεων ̟ου αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, ̟εριβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου ̟ου διέ̟ει την ανάθεση και εκτέλεση της ̟αρούσας σύµβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά ̟αρα̟άνω.

1.5

-

Της Α̟όφασης του αρµόδιου διοικούντος οργάνου για διενέργεια
διαγωνισµού υ̟’αρ. 4030/28.05.2021

-

Της Α̟όφασης του αρµόδιου διοικούντος οργάνου για συγκρότηση
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµών υ̟’αρ 194/27.05.21
Προθεσµία ̟αραλαβής ̟ροσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι στις 07/09/2021 και
ώρα 10:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.

1.6
Α.

∆ηµοσιότητα
∆ηµοσίευση στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της ̟αρούσας σύµβασης α̟εστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για
δηµοσίευση στην Υ̟ηρεσία Εκδόσεων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.
B. ∆ηµοσίευση σε εθνικό ε̟ί̟εδο
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Η ̟ροκήρυξη και το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Τα έγγραφα της σύµβασης της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και
αναρτήθηκαν στη ∆ιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ
ΕΣΗ∆ΗΣ.
Περίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση (ιστ) της
̟αραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότο̟ο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.stasy.gr
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 ε̟ιλεγούν, τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της
̟εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, ̟ου έχουν
θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες
α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου
ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες
αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρµοδιότητάς τους .
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, ̟αράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον
ε̟ιλεγούν.
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµ̟ιστευτικότητα των
̟ληροφοριών ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της ̟αρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η ̟αρούσα διακήρυξη και τα ̟αραρτήµατά της
 Παράρτηµα Ι –, Πίνακας Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης &
Λεκτικό Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου
 Παράρτηµα ΙΙ- ΤΕΥ∆,
 Παράρτηµα ΙΙΙ – Υ̟όδειγµα Οικονοµικής ̟ροσφοράς,
 Παράρτηµα IV- Υ̟όδειγµα Εγγυητικών ε̟ιστολών (συµµετοχής και καλής
εκτέλεσης),
 Παράρτηµα V – Υ̟όδειγµα ∆ήλωσης Προαιρετικού Αντασφαλιστή
 Παράρτηµα VΙ- Πίνακας Ζηµιών
 Παράρτηµα VII- Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένωνοι
συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ̟ου τυχόν ̟αρέχονται στο ̟λαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις ̟ροδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά
2.1.2 Ε̟ικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι ε̟ικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές ̟ληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υ̟οβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η ο̟οία είναι ̟ροσβάσιµη µέσω
της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης (www.promitheus.gov.gr).
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα ̟αροχής διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο 12 ηµέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών και
α̟αντώνται αντίστοιχα, στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην ̟λατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η ο̟οία
είναι ̟ροσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης (www.promitheus.gov.gr).
Αιτήµατα
̟αροχής
συµ̟ληρωµατικών
̟ληροφοριών
–
διευκρινίσεων
υ̟οβάλλονται α̟ό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή
α̟ό εκείνους ̟ου διαθέτουν σχετικά δια̟ιστευτήρια ̟ου τους έχουν χορηγηθεί
(όνοµα χρήστη και κωδικό ̟ρόσβασης) και α̟αραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε
το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υ̟ογεγραµµένο. Αιτήµατα ̟αροχής
διευκρινήσεων ̟ου είτε υ̟οβάλλονται µε άλλο τρό̟ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
̟ου τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υ̟ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή ̟αρατείνει την ̟ροθεσµία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µ̟ορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων ̟ληροφοριών για την κατάρτιση των ̟ροσφορών στις
ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
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α) όταν, για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες, αν και ζητήθηκαν α̟ό
τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν ̟αρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες
̟ριν α̟ό την ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της
̟αράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σ̟ουδαιότητα των ̟ληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία
για την ̟ροετοιµασία κατάλληλων ̟ροσφορών, η ̟αράταση της ̟ροθεσµίας
ενα̟όκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.
Τρο̟ο̟οίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (̟χ αλλαγή/µετάθεση της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής ̟ροσφορών καθώς και σηµαντικές αλλαγές
των εγγράφων της σύµβασης, σύµφωνα µε την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο)
δηµοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (µε το τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο «∆ιορθωτικό») και στο
ΚΗΜ∆ΗΣ.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Εξαίρεση α̟οτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ "REISNURER’S DECLARATION SPECIMEN
ANNEX"» το ο̟οίο έχει συνταχθεί και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, για
τη διευκόλυνση της συµµετοχής αντασφαλιστών της διεθνούς αγοράς.
Τυχόν ̟ροσφυγές υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι ̟ροσφορές και τα ̟εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδα̟ά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται α̟ό µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα ε̟ικυρωµένη είτε α̟ό ̟ρόσω̟ο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νοµοθεσίας είτε α̟ό ̟ρόσω̟ο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην ο̟οία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα α̟οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδα̟ά δηµόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, ̟ου
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδα̟ά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται α̟ό µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα ε̟ικυρωµένη είτε α̟ό
̟ρόσω̟ο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε α̟ό ̟ρόσω̟ο
κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην ο̟οία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενηµερωτικά
και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ̟α -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό
̟εριεχόµενο (̟εριλαµβανοµένου του Παραρτήµατος V – Υ̟όδειγµα ∆ήλωσης
Προαιρετικούς Αντασφαλιστή) µ̟ορούν να υ̟οβάλλονται στην αγγλική γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται α̟ό µετάφραση στην ελληνική. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η
ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την µετάφραση στην ελληνική
ο̟οιουδή̟οτε τεχνικού στοιχείου α̟ό τα άνω, εντός ορισµένου διαστήµατος, µε
µέριµνα και δα̟άνες του διαγωνιζόµενου. Γίνεται α̟οδεκτή και µετάφραση α̟ό
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 ̟αρ. 2 β) του Κώδικα
∆ικηγόρων (Ν 4194/2013)».
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Κάθε µορφής ε̟ικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές των ̟αραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά
ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές ε̟ιχειρήσεις κατά την έννοια
των ̟ερι̟τώσεων β΄ και γ΄ της ̟αρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), ̟ου
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. Αν συσταθεί
̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο ̟αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται κατ’ ε̟ιλογή των οικονοµικών φορέων α̟ό
έναν ή ̟ερισσότερους εκδότες της ̟αρα̟άνω ̟αραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές ̟εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την ο̟οία
α̟ευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση, στ)
την ̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υ̟έρ
του ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση (στην ̟ερί̟τωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
̟αρα̟άνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση ̟αρέχεται
ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης ̟αραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό
της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία
της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υ̟οχρέωσης α̟ό τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ̟οσό της εγγύησης
ολικά ή µερικά εντός ̟έντε (5) ηµερών µετά α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου
̟ρος τον ο̟οίο α̟ευθύνεται και ια) στην ̟ερί̟τωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η ̟ερ. αα’ του ̟ροηγούµενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρµόζεται για τις εγγυήσεις ̟ου
̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Ε̟ισυνά̟τονται στο Παράρτηµα ΙV σχετικά υ̟οδείγµατα εγγυητικών ε̟ιστολών.
Η αναθέτουσα αρχή ε̟ικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ε̟ιστολών
̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσω̟ικών ∆εδοµένων
Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει το φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου υ̟ογράφει την ̟ροσφορά
ως Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκ̟ρόσω̟ος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι,
κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, θα ε̟εξεργάζονται ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ̟ου
̟εριέχονται στους φακέλους της ̟ροσφοράς και τα α̟οδεικτικά µέσα τα ο̟οία
υ̟οβάλλονται σε αυτήν, στο ̟λαίσιο του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού, για το σκο̟ό της
αξιολόγησης των ̟ροσφορών και της ενηµέρωσης έτερων συµµετεχόντων σε αυτόν,
λαµβάνοντας κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του α̟όρρητου και της
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ασφάλειας της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων και της ̟ροστασίας τους α̟ό κάθε
µορφής αθέµιτη ε̟εξεργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
̟ερί ̟ροστασίας ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στην
αναλυτική ενηµέρωση ̟ου ε̟ισυνά̟τεται στην ̟αρούσα.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Ε̟ιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφάλισης α̟ό το καταστατικό των ο̟οίων
σαφέστατα ̟ροκύ̟τει ότι η ̟αροχή των ζητουµένων υ̟ηρεσιών εντάσσεται στον
εταιρικό τους σκο̟ό ̟ου είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και
τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας
̟αραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Στο βαθµό ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις
λοι̟ές διεθνείς συµφωνίες α̟ό τις ο̟οίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες
αρχές ε̟ιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υ̟ηρεσίες και τους οικονοµικούς
φορείς των χωρών ̟ου έχουν υ̟ογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου
ευνοϊκή µε αυτήν ̟ου ε̟ιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υ̟ηρεσίες και τους
οικονοµικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι
ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσωρινών
συµ̟ράξεων, δεν α̟αιτείται να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υ̟οβολή ̟ροσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟αιτήσει α̟ό τις ενώσεις
οικονοµικών φορέων να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύµβαση.
Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
∆εν γίνονται δεκτές ̟ροσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται αυτοτελώς α̟ό ̟ράκτορες
ασφαλιστικών εταιρειών, µεσίτες ασφαλίσεων και µεσάζοντες εν γένει.

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας
σύµβασης, κατατίθεται α̟ό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς
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(̟ροσφέροντες), εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής , εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής,
̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των χιλίων ̟εντακοσίων (1.500,00) Ευρώ.
Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής ̟εριλαµβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων
̟ου συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς του άρθρου 2.4.5 της ̟αρούσας, άλλως η
̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, ̟ριν τη λήξη της ̟ροσφοράς,
να ζητά α̟ό τους ̟ροσφέροντες να ̟αρατείνουν, ̟ριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Οι ̟ρωτότυ̟ες εγγυήσεις συµµετοχής, ̟λην των εγγυήσεων ̟ου εκδίδονται
ηλεκτρονικά, ̟ροσκοµίζονται, σε κλειστό φάκελο µε ευθύνη του οικονοµικού
φορέα, το αργότερο ̟ριν την ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών
̟ου ορίζεται στην ̟αρ. 3.1 της ̟αρούσας, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως
α̟αράδεκτη, µετά α̟ό γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στην ̟αρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, εάν ο ̟ροσφέρων: α) α̟οσύρει την
̟ροσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) ̟αρέχει, εν γνώσει του, ψευδή
στοιχεία ή ̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν
̟ροσκοµίσει εγκαίρως τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ̟αρούσα δικαιολογητικά
(̟αράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν ̟ροσέλθει εγκαίρως για υ̟ογραφή του
συµφωνητικού, ε) υ̟οβάλει µη κατάλληλη ̟ροσφορά, µε την έννοια της ̟ερ. 46 της
̟αρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν αντα̟οκριθεί στη σχετική ̟ρόσκληση
της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιµή ή το κόστος της ̟ροσφοράς του εντός
της τεθείσας ̟ροθεσµίας και η ̟ροσφορά του α̟ορριφθεί, ζ) στις ̟ερι̟τώσεις των
̟αρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, ̟ερί ̟ρόσκλησης για υ̟οβολή
δικαιολογητικών α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω
δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 3.2 και 3.4 της ̟αρούσας,
δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ ̟ροθέσεως α̟ατηλά,
ή ότι έχουν υ̟οβληθεί ̟λαστά α̟οδεικτικά στοιχεία, ή αν, α̟ό τα ̟αρα̟άνω
δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, δεν
α̟οδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 ή η
̟λήρωση µιας ή ̟ερισσότερων α̟ό τις α̟αιτήσεις των κριτηρίων ̟οιοτικής
ε̟ιλογής.

2.2.3 Λόγοι α̟οκλεισµού
Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στην ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο ̟ρόσω̟ό του (εάν
̟ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) ή σε ένα α̟ό τα µέλη του
(εάν ̟ρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή ̟ερισσότεροι α̟ό τους
ακόλουθους λόγους:
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2.2.3.1. Όταν υ̟άρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση για ένα
α̟ό τα ακόλουθα εγκλήµατα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
α̟όφασης-̟λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την κατα̟ολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και
τα εγκλήµατα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της
κατα̟ολέµησης της διαφθοράς στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των Ευρω̟αϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
̟αρ. 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της
22ας Ιουλίου 2003, για την κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό̟ως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονοµικού φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία ̟ολιτικών
̟ροσώ̟ων), 236 (δωροδοκία υ̟αλλήλου), 237 ̟αρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών
λειτουργών), 237Α ̟αρ. 2 (εµ̟ορία ε̟ιρροής – µεσάζοντες), 396 ̟αρ. 2 (δωροδοκία
στον ιδιωτικό τοµέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) α̟άτη, εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια
των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά µε την κατα̟ολέµηση, µέσω του
̟οινικού δικαίου, της α̟άτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης
(L 198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία ̟ολιτικών
̟ροσώ̟ων), 216 (̟λαστογραφία), 236 (δωροδοκία υ̟αλλήλου), 237 ̟αρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λ̟.) 374
(διακεκριµένη κλο̟ή), 375 (υ̟εξαίρεση), 386 (α̟άτη), 386Α (α̟άτη µε υ̟ολογιστή),
386Β (α̟άτη σχετική µε τις ε̟ιχορηγήσεις), 390 (α̟ιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 ε̟. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν
αυτά στρέφονται κατά των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή
συνδέονται µε την ̟ροσβολή αυτών των συµφερόντων, καθώς και τα εγκλήµατα
των άρθρων 23 (διασυνοριακή α̟άτη σχετικά µε τον ΦΠΑ) και 24 (ε̟ικουρικές
διατάξεις για την ̟οινική ̟ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, ό̟ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/541 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης
Μαρτίου 2017 για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας και την αντικατάσταση της
α̟όφασης-̟λαισίου 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου και για την τρο̟ο̟οίηση της
α̟όφασης 2005/671/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 14
αυτής, και τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς
και τα εγκλήµατα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, ό̟ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά µε
την ̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή για τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, την τρο̟ο̟οίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας
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2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήµατα των άρθρων 2
και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου 2011, για την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της
εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήµατα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα
(εµ̟ορία ανθρώ̟ων).
Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται, ε̟ίσης, όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του ο̟οίου
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης
α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά:
- στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές.
- στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύµβουλο, τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα ̟ρόσω̟α στα ο̟οία µε α̟όφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκ̟ροσώ̟ησης της εταιρείας.
- στις ̟ερι̟τώσεις Συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
- σε όλες τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις νοµικών ̟ροσώ̟ων, τον κατά ̟ερί̟τωση
νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο.
Εάν στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω ̟ερίοδος
α̟οκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση, αυτή ανέρχεται σε
̟έντε (5) έτη α̟ό την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη α̟όφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις :
α) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια̟ιστωθεί α̟ό
δικαστική ή διοικητική α̟όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε
διατάξεις της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο
οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την ε̟ικουρική ασφάλιση.
Οι υ̟οχρεώσεις των ̟ερ. α’ και β’ της ̟αρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξι̟ρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υ̟αχθεί σε
δεσµευτικό διακανονισµό ̟ου τηρείται.
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∆εν α̟οκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου οφείλει,
συµ̟εριλαµβανοµένων, κατά ̟ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
̟ροστίµων είτε υ̟αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους
στο µέτρο ̟ου τηρεί τους όρους του δεσµευτικού κανονισµού.
2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν α̟οκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω
̟αραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι ̟ιο κάτω ε̟ιτακτικοί λόγοι δηµόσιου
συµφέροντος (∆εν ισχύει)
β) Κατ' εξαίρεση, ε̟ίσης, ο οικονοµικός φορέας δεν α̟οκλείεται, όταν ο
α̟οκλεισµός, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,
ιδίως όταν µόνο µικρά ̟οσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές
̟οσό ̟ου οφείλεται λόγω αθέτησης των υ̟οχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον ο̟οίο δεν
είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ̟αρ. 2 του
άρθρου 73 ν. 4412/2016, ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής
̟ροσφοράς. (∆εν ισχύει)
2.2.3.4. Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας
σύµβασης, οικονοµικός φορέας σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016, ̟ερί αρχών ̟ου εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων,
(β) εάν τελεί υ̟ό ̟τώχευση ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή έχει
υ̟αχθεί σε διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις
ε̟ιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και
δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση
̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να µην α̟οκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο
ο̟οίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση
αυτή, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι α̟οδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υ̟όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα
για τη συνέχιση της ε̟ιχειρηµατικής του λειτουργίας
(γ) εάν, µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 ̟ερί
̟οινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνε̟ειών, υ̟άρχουν ε̟αρκώς εύλογες
ενδείξεις ̟ου οδηγούν στο συµ̟έρασµα 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 µ̟ορεί να θερα̟ευθεί α̟οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο
̟αρεµβατικά, µέσα,
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(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α̟ό την ̟ρότερη συµµετοχή
του οικονοµικού φορέα κατά την ̟ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µ̟ορεί
να θερα̟ευθεί µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει ε̟ιδείξει σοβαρή ή ε̟αναλαµβανόµενη ̟ληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους α̟αίτησης στο ̟λαίσιο ̟ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
̟ροηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή ̟ροηγούµενης σύµβασης
̟αραχώρησης ̟ου είχε ως α̟οτέλεσµα την ̟ρόωρη καταγγελία της ̟ροηγούµενης
σύµβασης, α̟οζηµιώσεις ή άλλες ̟αρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ ̟ροθέσεως σοβαρών α̟ατηλών δηλώσεων κατά την
̟αροχή των ̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται για την εξακρίβωση της α̟ουσίας των
λόγων α̟οκλεισµού ή την ̟λήρωση των κριτηρίων ε̟ιλογής, έχει α̟οκρύψει τις
̟ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά ̟ου
α̟αιτούνται κατ’ εφαρµογή της ̟αραγράφου 2.2.9.2 της ̟αρούσας,
(η) εάν ε̟ιχείρησε να ε̟ηρεάσει µε αθέµιτο τρό̟ο τη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να α̟οκτήσει εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να
του α̟οφέρουν αθέµιτο ̟λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να
̟αράσχει µε α̟ατηλό τρό̟ο ̟αρα̟λανητικές ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να
ε̟ηρεάσουν ουσιωδώς τις α̟οφάσεις ̟ου αφορούν τον α̟οκλεισµό, την ε̟ιλογή ή
την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει
δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα, το ο̟οίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις (α) έως (θ) η ̟ερίοδος α̟οκλεισµού δεν έχει
καθοριστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη α̟ό την
ηµεροµηνία έκδοσης ̟ράξης ̟ου βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
2.2.3.5. (∆εν ισχύει) Α̟οκλείεται, ε̟ίσης, οικονοµικός φορέας α̟ό τη συµµετοχή
στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις
εφαρµογής της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, ό̟ως ισχύει (αµιγώς εθνικός
λόγος α̟οκλεισµού). Οι υ̟οχρεώσεις της ̟αρούσης αφορούν τις ανώνυµες εταιρείες
̟ου υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά αυτοτελώς ή ως µέλη ένωσης ή ̟ου συµµετέχουν στο
µετοχικό κεφάλαιο άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου ̟ου υ̟οβάλλει ̟ροσφορά ή νοµικά
̟ρόσω̟α της αλλοδα̟ής ̟ου αντιστοιχούν σε ανώνυµη εταιρεία.
Εξαιρούνται της υ̟οχρέωσης αυτής: α) οι εισηγµένες στα χρηµατιστήρια κρατώνµελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανά̟τυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώµατα ψήφου των ο̟οίων
ελέγχονται α̟ό µία ή ̟ερισσότερες ε̟ιχειρήσεις ε̟ενδύσεων (investment firms),
εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες
διαχείρισης κεφαλαίων ε̟ιχειρηµατικών συµµετοχών (private equity firms), υ̟ό
την ̟ροϋ̟όθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ̟οσοστό ̟ου
υ̟ερβαίνει το εβδοµήντα ̟έντε τοις εκατό (75%) των δικαιωµάτων ψήφων και είναι
ε̟ο̟τευόµενες
α̟ό
Ε̟ιτρο̟ές
Κεφαλαιαγοράς
ή
άλλες
αρµόδιες
χρηµατοοικονοµικές αρχές κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.
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2.2.3.6. Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, όταν α̟οδεικνύεται
ότι βρίσκεται, λόγω ̟ράξεων ή ̟αραλείψεών του, είτε ̟ριν είτε κατά τη διαδικασία,
σε µία α̟ό τις ως άνω ̟ερι̟τώσεις.
2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας ̟ου εµ̟ί̟τει σε µια α̟ό τις καταστάσεις ̟ου
αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός α̟ό την ̟ερ. β αυτής,
µ̟ορεί να ̟ροσκοµίζει στοιχεία, ̟ροκειµένου να α̟οδείξει ότι τα µέτρα ̟ου έλαβε
ε̟αρκούν για να α̟οδείξουν την αξιο̟ιστία του, ̟αρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
α̟οκλεισµού (αυτoκάθαρση). Για τον σκο̟ό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας
α̟οδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει α̟οζηµίωση για
ζηµίες ̟ου ̟ροκλήθηκαν α̟ό το ̟οινικό αδίκηµα ή το ̟αρά̟τωµα, ότι έχει
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις ̟εριστάσεις µε ολοκληρωµένο τρό̟ο, µέσω
ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά
και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε ε̟ί̟εδο ̟ροσω̟ικού κατάλληλα για την
α̟οφυγή ̟εραιτέρω ̟οινικών αδικηµάτων ή ̟αρα̟τωµάτων. Τα µέτρα ̟ου
λαµβάνονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες ̟εριστάσεις του ̟οινικού αδικήµατος ή του
̟αρα̟τώµατος. Εάν τα στοιχεία κριθούν ε̟αρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας
δεν α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Αν τα µέτρα κριθούν
ανε̟αρκή, γνωστο̟οιείται στον οικονοµικό φορέα το σκε̟τικό της α̟όφασης
αυτής. Οικονοµικός φορέας ̟ου έχει α̟οκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, µε τελεσίδικη α̟όφαση, σε εθνικό ε̟ί̟εδο, α̟ό τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης ̟αραχώρησης δεν µ̟ορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την ̟ερίοδο του α̟οκλεισµού ̟ου ορίζεται
στην εν λόγω α̟όφαση.
2.2.3.8. Η α̟όφαση για την δια̟ίστωση της ε̟άρκειας ή µη των ε̟ανορθωτικών
µέτρων κατά την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις ̟αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, σε βάρος του ο̟οίου έχει ε̟ιβληθεί η κύρωση του
οριζόντιου α̟οκλεισµού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και για το χρονικό
διάστηµα ̟ου αυτή ορίζει, α̟οκλείεται α̟ό την ̟αρούσα διαδικασία σύναψης της
σύµβασης.

Κριτήρια Ε̟ιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας
σύµβασης α̟αιτείται να ασκούν ε̟αγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείµενο των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών, ήτοι οικονοµικοί φορείς ή συµ̟ράξεις
οικονοµικών φορέων ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφάλισης, α̟ό το καταστατικό των
ο̟οίων σαφέστατα ̟ροκύ̟τει ότι η ̟αροχή των ζητουµένων υ̟ηρεσιών εντάσσεται
στον εταιρικό τους σκο̟ό.
Για το σκο̟ό αυτό , η ΣΤΑΣΥ θέτει ως α̟αίτηση ̟αραδεκτού συµµετοχής:
α) Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα α̟ό τα
ε̟αγγελµατικά µητρώα ̟ου τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
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ικανο̟οιούν ο̟οιαδή̟οτε άλλη α̟αίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται να
διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να
µ̟ορούν να ̟αράσχουν τη σχετική υ̟ηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η ΣΤΑΣΥ
µ̟ορεί να τους ζητεί να α̟οδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι
µέλη του εν λόγω οργανισµού ή να τους καλέσει να ̟ροβούν σε ένορκη δήλωση
ενώ̟ιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου
ε̟αγγέλµατος.
Στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του
Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), σε τρίτες χώρες ̟ου ̟ροσχωρήσει στη
Σ∆Σ ή σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ροηγούµενη ̟ερί̟τωση και έχουν
συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την ΕΕ σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα
ε̟αγγελµατικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς
α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο ε̟αγγελµατικό µητρώο.
β) Οι οικονοµικοί φορείς να διαθέτουν εν ισχύ άδεια νόµιµης λειτουργίας της
αρµόδιας Ε̟ο̟τεύουσας Αρχής του κράτους-µέλους εγκατάστασής τους.
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια των οικονοµικών
φορέων για την ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, στις δηµοσιευµένες
οικονοµικές καταστάσεις θα ̟ρέ̟ει:
Α) µε βάση τα ∆.Λ.Π.:


Το α̟οτέλεσµα Κέρδη / Ζηµιές ̟ρο φόρων να είναι θετικό για τα δύο (2)
τελευταία έτη και



Το Σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων ̟ου εµφανίζονται στην κατάσταση
Μεταβολών των ιδίων Κεφαλαίων να είναι θετικό για τα δύο (2) τελευταία έτη,
χωρίς να λαµβάνονται υ̟όψη οι λογαριασµοί: Οφειλόµενο Κεφάλαιο,
Οφειλόµενη ∆ιαφορά α̟ό Έκδοση Μετοχών υ̟έρ το Άρτιο, ∆ιαφορές
Ανα̟ροσαρµογής και Ε̟ιχορηγήσεις, Ποσά Προορισµένα για Αύξηση
Κεφαλαίου.

Β) µε βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.:
Καθαρή θέση θετική για τα δύο (2) τελευταία έτη. Σηµειώνεται ότι σαν καθαρή θέση
λαµβάνεται υ̟όψη το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του υ̟οδείγµατος Ισολογισµού
του Ε.Γ.Λ.Σ. (̟αρ. 4.1.103, Π∆ 1123/80), χωρίς όµως να λαµβάνονται υ̟όψη οι
λογαριασµοί Α.Ι.2. «Οφειλόµενο Κεφάλαιο», «Οφειλόµενη ∆ιαφορά α̟ό έκδοση
µετοχών υ̟έρ το άρτιο», Α.ΙΙΙ. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ –
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ», Α.V.I. «Ποσά Προορισµένα για Αύξηση
Κεφαλαίου».
2.2.6 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα για την ̟αρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται να ικανο̟οιούν
το ακόλουθο κριτήριο:
Τα τρία τελευταία έτη (2018,2019,2020) ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε
̟ερί̟τωση ̟ου λειτουργεί για χρόνο µικρότερο των τριών (3) ετών), να έχουν
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συνάψει τουλάχιστον τρία (3) Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ευθύνης Στελεχών
∆ιοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance) κατά την υ̟όψη ̟ερίοδο έως
σήµερα, µε όριο ευθύνης τουλάχιστον 10.000.000 ΕΥΡΩ ανά γεγονός, µε υ̟οχρέωση
̟ροσκόµισης λίστα ό̟ου θα αναφέρεται το αντίστοιχο όριο ευθύνης, η ̟ερίοδος
ασφάλισης και η ασφαλιζόµενη ε̟ωνυµία (ειδικότερα για τον ιδιώτη ̟αραλή̟τη
δεν α̟αιτείται η αναφορά της ε̟ωνυµίας).
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας χρησιµο̟οιήσει ̟ροαιρετικό
αντασφαλιστή για το ̟ρωταρχικό όριο (Primary Limit) του ασφαλιστηρίου, το
ο̟οίο σε καµία ̟ερί̟τωση δε µ̟ορεί να είναι µικρότερο των 10.000.000 ΕΥΡΩ µέρος του συνολικού ορίου των 15.000.000 ΕΥΡΩ-, το ανωτέρω κριτήριο µ̟ορεί να
καλύ̟τεται α̟ό τον ̟ροαιρετικό αντασφαλιστή, όταν δεν καλύ̟τεται α̟ό τον ίδιο
τον οικονοµικό φορέα.
Σε ̟ερί̟τωση δε Ένωσης εταιρειών / Κοινο̟ραξίας το ανωτέρω κριτήριο ̟ρέ̟ει να
καλύ̟τεται για κάθε ένα α̟ό τα µέλη της Ένωσης / Κοινο̟ραξίας.
Όσοι οικονοµικοί φορείς χρησιµο̟οιήσουν ̟ροαιρετικούς αντασφαλιστές οφείλουν
ε̟ι̟λέον, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να ικανο̟οιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
1) Οι ̟ροαιρετικοί αντασφαλιστές να διαθέτουν αξιολόγηση ̟ιστολη̟τικής
ικανότητας α̟ό διεθνώς αναγνωρισµένους Οίκους αξιολόγησης (̟.χ S&Ρ /
Fitch / Moodys,), µε ελάχιστη βαθµολογία (Α- / A- / A3) αντίστοιχα.
2) Ο ̟ροαιρετικός αντασφαλιστής για το ̟ρωταρχικό όριο (Primary Limit) του
ασφαλιστηρίου, το ο̟οίο σε καµία ̟ερί̟τωση δε µ̟ορεί να είναι µικρότερο
των 10.000.000 ΕΥΡΩ -µέρος του συνολικού ορίου των 15.000.000 ΕΥΡΩ-,
υ̟οχρεούται είτε να διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα και να διαχειρίζεται
το̟ικά τις α̟αιτήσεις και τις ζηµιές, ή να έχει εξουσιοδοτήσει τον οικονοµικό
φορέα για τη διαχείριση αυτή (Claims Handling Authority).
3) Οι ̟ροαιρετικοί αντασφαλιστές των καθ’ υ̟έρβαση ορίων ευθύνης (excess)
υ̟οχρεούνται να α̟οδέχονται στο σύνολό τους όλους ανεξαιρέτως τους
όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ̟ου καλύ̟τει το ̟ρωταρχικό όριο
ευθύνης (primary limit).
2.2.7

Πρότυ̟α διασφάλισης
διαχείρισης
∆εν α̟αιτείται

̟οιότητας

και

̟ρότυ̟α

̟εριβαλλοντικής

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υ̟εργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µ̟ορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας (της ̟αραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την
τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα (της ̟αραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς.
Στην ̟ερί̟τωση αυτή, α̟οδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους ̟όρους, µε την ̟ροσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην
ικανότητα των ο̟οίων στηρίζονται.
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια ε̟αγγελµατικής ικανότητας ̟ου σχετίζονται µε
τους τίτλους σ̟ουδών και τα ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα ̟ου ορίζονται στην
̟ερί̟τωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016 ή µε την σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία, οι οικονοµικοί φορείς,
µ̟ορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υ̟ηρεσίες για τις ο̟οίες α̟αιτούνται οι συγκεκριµένες
ικανότητες.
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον
αφορά τα κριτήρια ̟ου σχετίζονται µε την α̟αιτούµενη µε τη διακήρυξη
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και
αυτοί στους ο̟οίους στηρίζονται είναι α̟ό κοινού υ̟εύθυνοι για την εκτέλεση της
σύµβασης.
Υ̟ό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µ̟ορούν να στηρίζονται
στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των ο̟οίων ̟ροτίθεται να
στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, ̟ληρούν κατά ̟ερί̟τωση τα σχετικά κριτήρια
ε̟ιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3. Ο
οικονοµικός φορέας υ̟οχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα
του ο̟οίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν ̟ληροί το σχετικό κριτήριο
ε̟ιλογής ή για τον ο̟οίο συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού, εντός ̟ροθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών α̟ό την σχετική ηλεκτρονική ̟ρόσκληση α̟ό την σχετική
̟ρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η ο̟οία α̟ευθύνεται στον οικονοµικό φορέα
µέσω της λειτουργικότητας «Ε̟ικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ. Ο φορέας ̟ου
αντικαθιστά φορέα του ̟ροηγούµενου εδαφίου δεν ε̟ιτρέ̟εται να αντικατασταθεί
εκ νέου.
2.2.8.2. Υ̟εργολαβία
Ο οικονοµικός φορέας αναφέρει στην ̟ροσφορά του το τµήµα της σύµβασης ̟ου
̟ροτίθεται να αναθέσει υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υ̟εργολάβους ̟ου ̟ροτείνει. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου o ̟ροσφέρων αναφέρει στην
̟ροσφορά του ότι ̟ροτίθεται να αναθέσει τµήµα(τα) της σύµβασης υ̟ό µορφή
υ̟εργολαβίας σε τρίτους σε ̟οσοστό ̟ου υ̟ερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν
οι λόγοι α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας. Ο οικονοµικός φορέας
υ̟οχρεούται να αντικαταστήσει έναν υ̟εργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο
̟ρόσω̟ό του λόγοι α̟οκλεισµού της ως άνω ̟αραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνες α̟όδειξης ̟οιοτικής ε̟ιλογής
Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις
συµµετοχής τους, ό̟ως ορίζονται στις ̟αραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά
την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο
2.2.9.1, κατά την υ̟οβολή των δικαιολογητικών της ̟αραγράφου 2.2.9.2 και κατά
τη σύναψη της σύµβασης δια της υ̟εύθυνης δήλωσης, της ̟ερ. δ΄ της ̟αρ. 3 του
άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.8 της ̟αρούσας, οι φορείς στην ικανότητα
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των ο̟οίων στηρίζεται υ̟οχρεούνται να α̟οδεικνύουν, κατά τα οριζόµενα στις
̟αραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού της
̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας και ότι ̟ληρούν τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής
κατά ̟ερί̟τωση (̟αράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου o οικονοµικός φορέας αναφέρει στην ̟ροσφορά του ότι
̟ροτίθεται να αναθέσει τµήµα(τα) της σύµβασης υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε
τρίτους σε ̟οσοστό ̟ου υ̟ερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύµβασης, οι υ̟εργολάβοι υ̟οχρεούνται να α̟οδεικνύουν, κατά τα
οριζόµενα στις ̟αραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας.
Αν ε̟έλθουν µεταβολές στις ̟ροϋ̟οθέσεις τις ο̟οίες οι ̟ροσφέροντες δηλώσουν ότι
̟ληρούν, σύµφωνα µε το ̟αρόν άρθρο, οι ο̟οίες ε̟έλθουν ή για τις ο̟οίες λάβουν
γνώση µετά την συµ̟λήρωση του ΕΕΕΣ και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης
̟ρόσκλησης για την σύναψη του συµφωνητικού οι ̟ροσφέροντες οφείλουν να
ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή..

2.2.9.1 Προκαταρκτική α̟όδειξη κατά την υ̟οβολή ̟ροσφορών
Προς ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ότι οι ̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε µία α̟ό τις καταστάσεις της ̟αραγράφου 2.2.3 και β) ̟ληρούν τα
σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής των ̟αραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
̟αρούσης, ̟ροσκοµίζουν κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συµµετοχής, το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό το άρθρο 79 ̟αρ. 1 και 3 του ν.
4412/2016 Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το
ε̟ισυνα̟τόµενο στην ̟αρούσα διακήρυξη το ο̟οίο ισοδυναµεί µε ενηµερωµένη
υ̟εύθυνη δήλωση, µε τις συνέ̟ειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυ̟ο̟οιηµένου εντύ̟ου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και
συµ̟ληρώνεται α̟ό τους ̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις
οδηγίες του Παραρτήµατος 1.
Ε̟ισηµαίνεται ότι ̟ρος α̟όδειξη ̟λήρωσης των κριτηρίων ε̟ιλογής των
̟αραγράφων 2.2.4. µέχρι 2.2.8. της ̟αρούσης ο οικονοµικός φορέας α̟αιτείται να
συµ̟ληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους IV του ESPD, χωρίς να υ̟οχρεούται
να συµ̟ληρώσει ο̟οιαδή̟οτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.
Το ΕΕΕΣ φέρει υ̟ογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το
ο̟οίο µ̟ορούν να υ̟οβάλλονται ̟ροσφορές. Αν στο διάστηµα ̟ου µεσολαβεί
µεταξύ της ηµεροµηνίας υ̟ογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υ̟οβολής ̟ροσφορών έχουν ε̟έλθει µεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ µέρους
του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονοµικός φορέας α̟οσύρει την ̟ροσφορά του, χωρίς να
α̟αιτείται α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια µ̟ορεί να την υ̟οβάλει
εκ νέου µε ε̟ίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
δηλώσεις και ̟ληροφορίες ̟ου ̟αρέχει στο ΕΕΕΣ µε συνοδευτική υ̟εύθυνη
δήλωση, την ο̟οία υ̟οβάλλει µαζί µε το ΕΕΕΣ.
Κατά την υ̟οβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υ̟εύθυνης δήλωσης,
είναι δυνατή, µε µόνη την υ̟ογραφή του κατά ̟ερί̟τωση εκ̟ροσώ̟ου του
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οικονοµικού φορέα, η ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη των λόγων α̟οκλεισµού ̟ου
αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2.2.3 της ̟αρούσας, για το σύνολο των φυσικών
̟ροσώ̟ων ̟ου είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκ̟ρόσω̟ος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος αυτού, ό̟ως
̟ροκύ̟τει α̟ό το ισχύον καταστατικό ή το ̟ρακτικό εκ̟ροσώ̟ησής του κατά το
χρόνο υ̟οβολής της ̟ροσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό ̟ρόσω̟ο
να εκ̟ροσω̟εί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, το
Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υ̟οβάλλεται χωριστά α̟ό κάθε
µέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συµµετοχής του (συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ
τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονοµικός φορέας φέρει την ειδική υ̟οχρέωση, να δηλώσει, µέσω του ΕΕΕΣ,
την κατάστασή του σε σχέση µε τους λόγους ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 73 του ν.
4412/2016 και ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσης και ταυτόχρονα να ε̟ικαλεσθεί και
τυχόν ληφθέντα µέτρα ̟ρος α̟οκατάσταση της αξιο̟ιστίας του.
Ιδίως ε̟ισηµαίνεται ότι, κατά την α̟άντηση οικονοµικού φορέα στο σχετικό ̟εδίο
του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συνδροµή ̟εριστάσεων, ό̟ως η ̟άροδος της
τριετούς ̟εριόδου της ισχύος του λόγου α̟οκλεισµού (̟αραγράφου 10 του άρθρου
73) ή η εφαρµογή της διάταξης της ̟αραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.
3959/2011, σύµφωνα µε την ̟ερ. γ της ̟αραγράφου 2.2.3.4 της ̟αρούσης,
αναλύεται στο σχετικό ̟εδίο ̟ου ̟ροβάλλει κατό̟ιν θετικής α̟άντησης.
Όσον αφορά στις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (̟ερ. α’ και β’ της ̟αρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016)
αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξι̟ρόθεσµες ή
εφόσον έχουν υ̟αχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό ̟ου τηρείται. Στην ̟ερί̟τωση
αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υ̟οχρεούται να α̟αντήσει καταφατικά στο
σχετικό ̟εδίο του ΕΕΕΣ µε το ο̟οίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός φορέας έχει
ανεκ̟λήρωτες υ̟οχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά ̟ερί̟τωση, εάν έχει αθετήσει τις ̟αρα̟άνω
υ̟οχρεώσεις του.
2.2.9.2 Α̟οδεικτικά µέσα
Α. Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής λόγων α̟οκλεισµού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της
̟λήρωσης των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής κατά τις ̟αραγράφους 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6 και 2.2.7, οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν τα δικαιολογητικά του
̟αρόντος. Η ̟ροσκόµιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόµενα
στην ̟αράγραφο 3.2 α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να
ζητεί α̟ό ̟ροσφέροντες, σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, να υ̟οβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό α̟αιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
α̟οδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο ̟ου η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα
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να λαµβάνει τα ̟ιστο̟οιητικά ή τις συναφείς ̟ληροφορίες α̟ευθείας µέσω
̟ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε ο̟οιοδή̟οτε κράτος - µέλος της Ένωσης,
η ο̟οία διατίθεται δωρεάν, ό̟ως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο
ε̟ιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα α̟οθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα
̟ροε̟ιλογής. Η δήλωση για την ̟ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµ̟εριέχεται
στο Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), στο ο̟οίο ̟εριέχονται ε̟ίσης οι
̟ληροφορίες ̟ου α̟αιτούνται για τον συγκεκριµένο σκο̟ό, ό̟ως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά
̟ερί̟τωση, η α̟αραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή ̟ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του ̟αρόντος υ̟οβάλλονται και γίνονται α̟οδεκτά σύµφωνα
µε την ̟αράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της ̟αρούσας.
Τα α̟οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό
ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου
2.2.3 οι ̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα
δικαιολογητικά ̟ου αναφέρονται ̟αρακάτω:
Αν το αρµόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει
τέτοιου είδους έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά ή ό̟ου το έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά
αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 ̟ερ. α’ και β’, καθώς και στην ̟ερ. β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά µ̟ορεί να αντικαθίστανται α̟ό ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό
υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανισµού
του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές ̟αρέχουν,
ό̟ου κρίνεται αναγκαίο, ε̟ίσηµη δήλωση στην ο̟οία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά της ̟αρούσας ̟αραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις
̟αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 ̟ερ. α’ και β’, καθώς και στην ̟ερ. β΄ της
̟αραγράφου 2.2.3.4. Οι ε̟ίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του
ε̟ιγραµµικού α̟οθετηρίου ̟ιστο̟οιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.
4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν:
α) για την ̟αράγραφο 2.2.3.1 α̟όσ̟ασµα του σχετικού µητρώου, ό̟ως του
̟οινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο ̟ου εκδίδεται α̟ό
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, α̟ό το ο̟οίο
̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται αυτές οι ̟ροϋ̟οθέσεις, ̟ου να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.
Η υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης του ως άνω α̟οσ̟άσµατος αφορά και στα µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή
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στα ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω ̟αράγραφο 2.2.3.1,
β) για την ̟αράγραφο 2.2.3.2 ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια αρχή
του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, ̟ου να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υ̟οβολής του, άλλως, στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος,
̟ου να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του
Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ̟ροσκοµίζουν:
i) Για την α̟όδειξη της εκ̟λήρωσης των φορολογικών υ̟οχρεώσεων της
̟αραγράφου 2.2.3.2 ̟ερί̟τωση α’ α̟οδεικτικό ενηµερότητας εκδιδόµενο α̟ό την
Α.Α.∆.Ε..
ii) Για την α̟όδειξη της εκ̟λήρωσης των υ̟οχρεώσεων ̟ρος τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης της ̟αραγράφου 2.2.3.2 ̟ερί̟τωση α’ ̟ιστο̟οιητικό
εκδιδόµενο α̟ό τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για την ̟αράγραφο 2.2.3.2 ̟ερί̟τωση α’, ̟λέον των ως άνω ̟ιστο̟οιητικών,
υ̟εύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική α̟όφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υ̟οχρεώσεών τους όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την ̟αράγραφο 2.2.3.4 ̟ερί̟τωση β΄ ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, ̟ου να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.
Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ̟ροσκοµίζουν:
i) Ενιαίο Πιστο̟οιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας α̟ό το αρµόδιο Πρωτοδικείο,
α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή
υ̟ό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υ̟αχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ ̟ροσκοµίζεται ε̟ι̟λέον και ̟ιστο̟οιητικό του
Γ.Ε.Μ.Η. ̟ερί µη έκδοσης α̟όφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νοµικού
̟ροσώ̟ου, ενώ για τις ΕΠΕ ̟ροσκοµίζεται ε̟ι̟λέον ̟ιστο̟οιητικό µεταβολών.
ii) Πιστο̟οιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι το νοµικό ̟ρόσω̟ο δεν
έχει λυθεί και τεθεί υ̟ό εκκαθάριση µε α̟όφαση των εταίρων.
iii) Εκτύ̟ωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Ε̟ιχείρησης” α̟ό την
ηλεκτρονική ̟λατφόρµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, ό̟ως αυτά
εµφανίζονται στο taxisnet, α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η µη αναστολή της
ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους.
Προκειµένου για τα σωµατεία και τους συνεταιρισµούς, το Ενιαίο Πιστο̟οιητικό
∆ικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωµατεία α̟ό το αρµόδιο
Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισµούς για το χρονικό διάστηµα έως τις
31.12.2019 α̟ό το Ειρηνοδικείο και µετά την ̟αρα̟άνω ηµεροµηνία α̟ό το
Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 2.2.3.4, υ̟εύθυνη δήλωση του
̟ροσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό του οι
οριζόµενοι στην ̟αράγραφο λόγοι α̟οκλεισµού
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ε) για την ̟αράγραφο 2.2.3.9. υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροσφέροντος οικονοµικού
φορέα ̟ερί µη ε̟ιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου α̟οκλεισµού,
σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
στ) (δεν ισχύει) για την ̟αράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης
των µετοχών, ̟ου καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είναι
ανώνυµη εταιρία ή νοµικό ̟ρόσω̟ο στη µετοχική σύνθεση του ο̟οίου συµµετέχει
ανώνυµη εταιρεία ή νοµικό ̟ρόσω̟ο της αλλοδα̟ής ̟ου αντιστοιχεί σε ανώνυµη
εταιρεία (̟λην των ̟ερι̟τώσεων ̟ου αναφέρθηκαν στην ̟αρ. 2.2.3.5 της ̟αρούσας
ανωτέρω).
Συγκεκριµένα, ̟ροσκοµίζονται:
i) Για την α̟όδειξη της εξαίρεσης α̟ό την υ̟οχρέωση ονοµαστικο̟οίησης των
µετοχών τους κατά την ̟ερ. α) της ̟αραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρµοδίου
Χρηµατιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της ̟ερ. β) της ̟αραγράφου 2.2.3.5, για την α̟όδειξη
του ελέγχου δικαιωµάτων ψήφου υ̟εύθυνη δήλωση της ελεγχόµενης εταιρείας και,
εάν αυτή είναι διαφορετική του ̟ροσωρινού αναδόχου, ̟ρόσθετη υ̟εύθυνη
δήλωση του τελευταίου, στις ο̟οίες αναφέρονται οι ε̟ιχειρήσεις ε̟ενδύσεων, οι
εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων ε̟ιχειρηµατικών
συµµετοχών, ανά ̟ερί̟τωση και το συνολικό ̟οσοστό των δικαιωµάτων ψήφου
̟ου ελέγχουν στην ελεγχόµενη α̟ό αυτές εταιρεία. Οι υ̟εύθυνες αυτές δηλώσεις
συνοδεύονται υ̟οχρεωτικά α̟ό βεβαίωση ή άλλο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει
ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώµατα ψήφου εταιρείες είναι ε̟ο̟τευόµενες κατά τα
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2.2.3.5.
iii) ∆ικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης µετοχών του ̟ροσωρινού αναδόχου:
- Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, α̟ό το ο̟οίο να
̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, ̟ου να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό
των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), ό̟ως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το ̟ολύ τριάντα (30) εργάσιµες
ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς.
Ειδικότερα:
- Όσον αφορά στις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ανώνυµες εταιρείες υ̟οβάλλεται
̟ιστο̟οιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές τους είναι
ονοµαστικές και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας
και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), ό̟ως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το ̟ολύ τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς.
- Όσον αφορά στις αλλοδα̟ές ανώνυµες εταιρίες ή αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α
̟ου αντιστοιχούν σε ανώνυµες εταιρείες:
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές µετοχές,
̟ροσκοµίζουν :
i) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, α̟ό το ο̟οίο να
̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές
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ii) Αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε τον αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου,
ό̟ως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε
ηµεροµηνία το ̟ολύ 30 εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς.
iii) Κάθε άλλο στοιχείο α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει η ονοµαστικο̟οίηση µέχρι
φυσικού ̟ροσώ̟ου των µετοχών, ̟ου έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα)
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς.
Β)
εφόσον δεν έχουν υ̟οχρέωση ονοµαστικο̟οίησης µετοχών ή δεν
̟ροβλέ̟εται η ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών, ̟ροσκοµίζουν:
i) βεβαίωση ̟ερί µη υ̟οχρέωσης ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών α̟ό αρµόδια
αρχή, εφόσον υ̟άρχει σχετική ̟ρόβλεψη, διαφορετικά ̟ροσκοµίζεται υ̟εύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόµενου. Για την ̟ερί̟τωση µη ̟ρόβλεψης ονοµαστικο̟οίησης
̟ροσκοµίζεται υ̟εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου
ii) έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση ̟ροσώ̟ων ̟ου κατέχουν τουλάχιστον 1%
των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, ̟ροσκοµίζεται σχετική κατάσταση
̟ροσώ̟ων, ̟ου κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή
δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα ̟ρόσω̟α
αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους
λόγους ̟ου δεν είναι γνωστά τα ως άνω ̟ρόσω̟α, η δε αναθέτουσα αρχή δεν
διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Ενα̟όκειται
στην αναθέτουσα αρχή να α̟οδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υ̟οβάλλει την
̟ροαναφερόµενη κατάσταση, διαφορετικά η µη υ̟οβολή της σχετικής κατάστασης
δεν ε̟ιφέρει έννοµες συνέ̟ειες σε βάρος της εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ικυρωµένα α̟ό την κατά νόµον
αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του υ̟οψηφίου και να συνοδεύονται α̟ό
ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών συµ̟ληρώνονται
κατά την ̟αράγραφο 3.1.2 της ̟αρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ε̟ίσης, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου της ̟ροσφοράς, εάν
στη διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία α̟ό «µη συνεργάσιµα κράτη στον
φορολογικό τοµέα» κατά την έννοια των ̟αρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν.
4172/2013, καθώς και α̟ό κράτη ̟ου έχουν ̟ρονοµιακό φορολογικό καθεστώς,
ό̟ως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της α̟όφασης της ̟αρ. 7 του άρθρου 65 του ως
άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόµενα στην ̟ερί̟τωση α της ̟αραγράφου 4 του
άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
B. 2. Για την α̟όδειξη της α̟αίτησης του άρθρου
2.2.4. (α̟όδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας) ̟ροσκοµίζουν
κατά το στάδιο της κατακύρωσης:
α) ̟ιστο̟οιητικό/βεβαίωση του οικείου ε̟αγγελµατικού µητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ροσκοµίζουν ̟ιστο̟οιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
ε̟αγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016, µε το ο̟οίο ̟ιστο̟οιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου
το ειδικό ε̟άγγελµά τους. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το
έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βεβαίωση ή, στα
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κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανισµού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας
ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα ̟ου α̟αιτείται για
την εκτέλεση του αντικειµένου της υ̟ό ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο οικείο ε̟αγγελµατικό µητρώο.
β) εν ισχύ ̟ιστο̟οιητικό/άδεια νόµιµης λειτουργίας των οικονοµικών φορέων α̟ό
την αρµόδια Ε̟ο̟τεύουσα Αρχή του κράτους-µέλους εγκατάστασής τους, µε τις
τυχόν ̟αρατηρήσεις ή/και σηµειώσεις της ε̟ο̟τεύουσας αρχής σχετικά µε τη
λειτουργία της ε̟ιχείρησης.
Β.3. Για την α̟όδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας του
άρθρου 2.2.5. οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις
των δύο (2) τελευταίων ετών µετά των ̟ροσαρτηµάτων τους. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η
δηµοσίευση αυτών δεν α̟αιτείται α̟ό τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης ή δεν
υ̟οχρεούνται στη δηµοσίευση ισολογισµών ή αυτή δεν έχει εκ της νοµοθεσίας
ολοκληρωθεί ή δραστηριο̟οιούνται για µικρότερο χρονικό διάστηµα,
̟ροσκοµίζουν κάθε ̟ρόσφορο δηµόσιο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ο κύκλος
εργασιών τους για τα α̟αιτούµενα έτη.
Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, µ̟ορεί να α̟οδεικνύει την οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική του ε̟άρκεια µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την α̟όδειξη της τεχνικής ικανότητας της ̟αραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί
φορείς ̟ροσκοµίζουν κατάλογο µε κατ’ ελάχιστον τρία (3) Ασφαλιστήρια
Συµβόλαια Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης (Directors and Officers Liability
Insurance) ̟ου έχουν συνάψει κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών ή
για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε ̟ερί̟τωση ̟ου τυχόν ο οικονοµικός φορέας
λειτουργεί για χρόνο µικρότερο των τριών (3) ετών), µε όριο ευθύνης τουλάχιστον
10.000.000€ ανά γεγονός, µε αναφορά αντιστοίχου ορίου ευθύνης, της ̟εριόδου
ασφάλισης και της ασφαλιζόµενης ε̟ωνυµίας (ειδικότερα για τον ιδιώτη
̟αραλή̟τη δεν α̟αιτείται η αναφορά της ε̟ωνυµίας).
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας χρησιµο̟οιήσει ̟ροαιρετικό
αντασφαλιστή για το ̟ρωταρχικό όριο (Primary Limit) του ασφαλιστηρίου, το
ο̟οίο σε καµία ̟ερί̟τωση δε µ̟ορεί να είναι µικρότερο των 10.000.000 ΕΥΡΩ µέρος του συνολικού ορίου των 15.000.000 ΕΥΡΩ-, και το εν λόγω κριτήριο δεν
καλύ̟τεται α̟ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα, τότε ο ανωτέρω κατάλογος µ̟ορεί
να αφορά σε ασφαλιστήρια συµβόλαια ̟ου έχει συνάψει ο ̟ροαιρετικός
αντασφαλιστής.
Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της
διαδικασίας να ̟ροβεί σε έλεγχο και διασταύρωση της ως άνω δηλωθείσας
εµ̟ειρίας.
Όσοι οικονοµικοί φορείς χρησιµο̟οιήσουν
οφείλουν, ε̟ι̟λέον, να ̟ροσκοµίσουν:

̟ροαιρετικούς

αντασφαλιστές
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Α) κατάλογο µε τους Προαιρετικούς Αντασφαλιστές, συνοδευόµενο α̟ό
α̟οδεικτικό αξιολόγησης ̟ιστολη̟τικής ικανότητας κάθε ενός ̟ροαιρετικού
αντασφαλιστή, µε ελάχιστη βαθµολογία σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.6, και
Β) τις δηλώσεις των Παραρτηµάτων V και VI, ό̟ου δηλώνονται τα ακόλουθα:
Β1) Ο ̟ροαιρετικός αντασφαλιστής για το ̟ρωταρχικό όριο (Primary Limit) του
ασφαλιστηρίου, το ο̟οίο σε καµία ̟ερί̟τωση δε µ̟ορεί να είναι µικρότερο των
10.000.000 ΕΥΡΩ -µέρος του συνολικού ορίου των 15.000.000 ΕΥΡΩ-, υ̟οχρεούται
είτε να διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα και να διαχειρίζεται το̟ικά τις
α̟αιτήσεις και τις ζηµιές, ή να έχει εξουσιοδοτήσει τον οικονοµικό φορέα για τη
διαχείριση αυτή (Claims Handling Authority).
Β2) Οι ̟ροαιρετικοί αντασφαλιστές των καθ’ υ̟έρβαση ορίων ευθύνης (excess)
υ̟οχρεούνται να α̟οδέχονται στο σύνολό τους όλους ανεξαιρέτως τους όρους του
ασφαλιστηρίου συµβολαίου ̟ου καλύ̟τει το ̟ρωταρχικό όριο ευθύνης (primary
limit).
Β.5. Για την α̟όδειξη της συµµόρφωσής τους µε ̟ρότυ̟α διασφάλισης ̟οιότητας
και ̟ρότυ̟α ̟εριβαλλοντικής διαχείρισης της ̟αραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί
φορείς ̟ροσκοµίζουν τα κάτωθι ̟ιστο̟οιητικά. (∆εν α̟αιτείται)
Β.6. Για την α̟όδειξη της νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο και εγγράφεται υ̟οχρεωτικά ή
̟ροαιρετικά, κατά την κείµενη νοµοθεσία, και δηλώνει την εκ̟ροσώ̟ηση και τις
µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (̟χ ΓΕΜΗ), ̟ροσκοµίζει σχετικό ̟ιστο̟οιητικό
ισχύουσας εκ̟ροσώ̟ησης, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριµένο
χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ηµεδα̟ούς οικονοµικούς φορείς ̟ροσκοµίζονται:
i) για την α̟όδειξη της νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο και υ̟οχρεούται, κατά την κείµενη
νοµοθεσία, να δηλώνει την εκ̟ροσώ̟ηση και τις µεταβολές της στο
ΓΕΜΗ,̟ροσκοµίζει σχετικό ̟ιστο̟οιητικό ισχύουσας εκ̟ροσώ̟ησης, το ο̟οίο
̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή
του.
ii) Για την α̟όδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού
̟ροσώ̟ου γενικό ̟ιστο̟οιητικό µεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.
Στις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και
νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης (ό̟ως καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, α̟οφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώµα, κλ̟., ανάλογα µε τη
νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του
νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υ̟οβολή τους.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου για τη διενέργεια της ̟αρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν
χορηγηθεί εξουσίες σε ̟ρόσω̟ο ̟λέον αυτών ̟ου αναφέρονται στα ̟αρα̟άνω
έγγραφα, ̟ροσκοµίζεται ε̟ι̟λέον α̟όφαση- ̟ρακτικό του αρµοδίου καταστατικού
οργάνου διοίκησης του νοµικού ̟ροσώ̟ου µε την ο̟οία χορηγήθηκαν οι σχετικές
εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά ̟ρόσω̟α, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
τρίτα ̟ρόσω̟α, ̟ροσκοµίζεται εξουσιοδότηση του οικονοµικού φορέα.
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Οι αλλοδα̟οί οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν τα ̟ροβλε̟όµενα, κατά τη
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, α̟οδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν
̟ροβλέ̟ονται, υ̟εύθυνη δήλωση του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου, α̟ό την ο̟οία
α̟οδεικνύονται τα ανωτέρω ως ̟ρος τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και
εκ̟ροσώ̟ηση του οικονοµικού φορέα.
Οι ως άνω υ̟εύθυνες δηλώσεις γίνονται α̟οδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά
την κοινο̟οίηση της ̟ρόσκλησης για την υ̟οβολή των δικαιολογητικών.
Α̟ό τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύσταση του
οικονοµικού φορέα, όλες οι σχετικές τρο̟ο̟οιήσεις των καταστατικών, το/τα
̟ρόσω̟ο/α ̟ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος, δικαίωµα υ̟ογραφής κλ̟.),
τυχόν τρίτοι, στους ο̟οίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους ̟ου
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν
̟ιστο̟οίηση α̟ό οργανισµούς ̟ιστο̟οίησης ̟ου συµµορφώνονται µε τα
ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α ̟ιστο̟οίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µ̟ορούν να ̟ροσκοµίζουν στις αναθέτουσες
αρχές ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής εκδιδόµενο α̟ό την αρµόδια αρχή ή το
̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό τον αρµόδιο οργανισµό ̟ιστο̟οίησης.
Στα ̟ιστο̟οιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των ο̟οίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον ε̟ίσηµο κατάλογο ή η
̟ιστο̟οίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η ̟ιστο̟οιούµενη εγγραφή στους ε̟ίσηµους καταλόγους α̟ό τους αρµόδιους
οργανισµούς ή το ̟ιστο̟οιητικό, ̟ου εκδίδεται α̟ό τον οργανισµό ̟ιστο̟οίησης,
συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις α̟αιτήσεις ̟οιοτικής ε̟ιλογής,
τις ο̟οίες καλύ̟τει ο ε̟ίσηµος κατάλογος ή το ̟ιστο̟οιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους
α̟αλλάσσονται α̟ό την υ̟οχρέωση υ̟οβολής των δικαιολογητικών ̟ου
αναφέρονται στο ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, ̟ροσκοµίζονται
ε̟ι̟ροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον ε̟ίσηµο κατάλογο και ̟ιστο̟οιητικά,
κατά τα οριζόµενα ανωτέρω στην ̟ερί̟τωση Β.1, υ̟ο̟ερ. i, ii και iii της ̟ερ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά,
υ̟οβάλλουν τα ̟αρα̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό
φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο
άρθρο 19 ̟αρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οικονοµικός φορέας ε̟ιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.8 για την α̟όδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους ̟όρους, ̟ροσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη
δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκο̟ό αυτό. Ειδικότερα, ̟ροσκοµίζεται
έγγραφο (συµφωνητικό ή σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου α̟όφαση του αρµοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου υ̟εύθυνη δήλωση),
δυνάµει του ο̟οίου αµφότεροι, διαγωνιζόµενος οικονοµικός φορέας και τρίτος
φορέας, εγκρίνουν τη µεταξύ τους συνεργασία για την κατά ̟ερί̟τωση ̟αροχή
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̟ρος τον διαγωνιζόµενο της χρηµατοοικονοµικής ή/και τεχνικής ή/και
ε̟αγγελµατικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόµενου για την εκτέλεση της Σύµβασης. Η σχετική αναφορά θα ̟ρέ̟ει να
είναι λε̟τοµερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριµένους ̟όρους ̟ου
θα είναι διαθέσιµοι για την εκτέλεση της σύµβασης και τον τρό̟ο δια του ο̟οίου θα
χρησιµο̟οιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύµβασης. Ο τρίτος θα δεσµεύεται
ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόµενο τους συγκεκριµένους ̟όρους κατά τη
διάρκεια της σύµβασης και ο διαγωνιζόµενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε
̟ερί̟τωση ̟ου του ανατεθεί η σύµβαση.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο τρίτος διαθέτει χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια, θα δηλώνει
ε̟ίσης ότι καθίσταται α̟ό κοινού µε τον διαγωνιζόµενο υ̟εύθυνος για την
εκτέλεση της σύµβασης.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή ε̟αγγελµατικής
καταλληλότητας ̟ου σχετίζονται µε τους τίτλους σ̟ουδών και τα ε̟αγγελµατικά
̟ροσόντα ̟ου ορίζονται στην ̟ερί̟τωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ
του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία,
θα δεσµεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υ̟ηρεσίες για τις ο̟οίες α̟αιτούνται
οι συγκεκριµένες ικανότητες, δηλώνοντας το τµήµα της σύµβασης ̟ου θα εκτελέσει.
Β.10. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας δηλώνει στην ̟ροσφορά του ότι
θα κάνει χρήση υ̟εργολάβων, στις ικανότητες των ο̟οίων δεν στηρίζεται,
̟ροσκοµίζεται υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροσφέροντος µε αναφορά του τµήµατος της
σύµβασης το ο̟οίο ̟ροτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας και
υ̟εύθυνη δήλωση των υ̟εργολάβων ότι α̟οδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.
Β.11. Ε̟ισηµαίνεται ότι γίνονται α̟οδεκτές:

2.3



οι ένορκες βεβαιώσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα ∆ιακήρυξη,
εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή τους,



οι υ̟εύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινο̟οίηση
της ̟ρόσκλησης για την υ̟οβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι
δεν α̟αιτείται θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής τους.

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική
ά̟οψη ̟ροσφορά βάσει τιµής
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µε βάση τις α̟αιτήσεις ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα
∆ιακήρυξη για όλες τις ̟εριγραφόµενες υ̟ηρεσίες ανά είδος / τµήµα.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ̟ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων καλύψεων ή η
υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες καλύψεις.
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Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται
υ̟οχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν
την ένωση, είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά,
α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
(συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονοµικοί φορείς µ̟ορούν να α̟οσύρουν την ̟ροσφορά τους, ̟ριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφοράς, χωρίς να α̟αιτείται έγκριση εκ
µέρους του α̟οφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υ̟οβάλλοντας
έγγραφη ειδο̟οίηση ̟ρος την αναθέτουσα αρχή µέσω της λειτουργικότητας
«Ε̟ικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών
2.4.2.1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω
του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζει η ̟αρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’
εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της ̟αρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα υ̟΄αριθµ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή
Α̟όφαση των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ενδύσεων και Ψηφιακής
∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων ̟ου αφορούν την ανάθεση
των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών µε χρήση των ε̟ιµέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες»
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται
να διαθέτουν ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή ̟ου υ̟οστηρίζεται τουλάχιστον
α̟ό αναγνωρισµένο (εγκεκριµένο) ̟ιστο̟οιητικό, το ο̟οίο χορηγήθηκε α̟ό
̟άροχο υ̟ηρεσιών ̟ιστο̟οίησης, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνεται στον κατάλογο
εµ̟ίστευσης ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην α̟όφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ,
σύµφωνα µε την ̟ερ. β της ̟αρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ροσφοράς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ βεβαιώνεται
αυτόµατα α̟ό το ΕΣΗ∆ΗΣ µε υ̟ηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως
άνω κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης.
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει η
δυνατότητα υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Σε ̟ερι̟τώσεις τεχνικής
αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθµίζει τα της
συνέχειας του διαγωνισµού µε αιτιολογηµένη α̟όφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους τα ακόλουθα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και
Υ̟ηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής–
Τεχνική Προσφορά», στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται το σύνολο των κατά ̟ερί̟τωση
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α̟αιτούµενων δικαιολογητικών και η τεχνική ̟ροσφορά,
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την ̟αρούσα.

σύµφωνα µε τις

(β) έναν ηλεκτρονικό (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», στον
ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται η οικονοµική ̟ροσφορά του οικονοµικού φορέα και το
σύνολο των κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενων δικαιολογητικών.
Α̟ό τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται, µε χρήση της σχετικής λειτουργικότητας
του ΕΣΗ∆ΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της ̟ροσφοράς του ̟ου έχουν εµ̟ιστευτικό
χαρακτήρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας
οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει ̟ληροφορίες ως εµ̟ιστευτικές, λόγω ύ̟αρξης
τεχνικού ή εµ̟ορικού α̟ορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές ̟ράξεις ̟ου ε̟ιβάλλουν την
εµ̟ιστευτικότητα της συγκεκριµένης ̟ληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ̟ιστευτικές, ̟ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας,
τις ̟ροσφερόµενες ̟οσότητες, την οικονοµική ̟ροσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής ̟ροσφοράς ̟ου χρησιµο̟οιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονοµικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, µεταδεδοµένα
και συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία, ̟ου αφορούν δικαιολογητικά συµµετοχήςτεχνικής ̟ροσφοράς και οικονοµικής ̟ροσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του ΕΣΗ∆ΗΣ, στην συνέχεια, µέσω σχετικής
λειτουργικότητας,
εξάγουν αναφορές (εκτυ̟ώσεις) σε µορφή ηλεκτρονικών
αρχείων µε µορφότυ̟ο PDF, τα ο̟οία α̟οτελούν συνο̟τική α̟οτύ̟ωση των
καταχωρισµένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών
(εκτυ̟ώσεων) υ̟ογράφονται ψηφιακά, σύµφωνα µε τις ̟ροβλε̟όµενες διατάξεις
(̟ερ. β της ̟αρ. 2 του άρθρου 37) και ε̟ισυνά̟τονται α̟ό τον Οικονοµικό Φορέα
στους αντίστοιχους υ̟οφακέλους. Ε̟ισηµαίνεται ότι η εξαγωγή και η ε̟ισύναψη
των ̟ροαναφερθέντων αναφορών (εκτυ̟ώσεων) δύναται να ̟ραγµατο̟οιείται για
κάθε υ̟οφακέλο ξεχωριστά, α̟ό τη στιγµή ̟ου έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση
των στοιχείων σε αυτόν.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία της
̟ροσφοράς, οι Οικονοµικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω
(υ̟ο)φακέλους µέσω του Υ̟οσυστήµατος, ως εξής :
Τα έγγραφα ̟ου καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική ̟ροσφορά, και δεν α̟αιτείται
να ̟ροσκοµισθούν και σε έντυ̟η µορφή, γίνονται α̟οδεκτά κατά ̟ερί̟τωση,
σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) ̟ερί ηλεκτρονικών
δηµοσίων εγγράφων ̟ου φέρουν ηλεκτρονική υ̟ογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον
̟ρόκειται για αλλοδα̟ά δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν ε̟ισηµείωση
e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) ̟ερί ηλεκτρονικών
ιδιωτικών εγγράφων ̟ου φέρουν ηλεκτρονική υ̟ογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της ̟αρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, ̟ερί χρήσης ηλεκτρονικών
υ̟ογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων,
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ε) είτε της ̟αρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, ̟ερί συνυ̟οβολής υ̟εύθυνης
δήλωσης στην ̟ερί̟τωση α̟λής φωτοτυ̟ίας ιδιωτικών εγγράφων.
Ε̟ι̟λέον, δεν ̟ροσκοµίζονται σε έντυ̟η µορφή τα ΦΕΚ και ενηµερωτικά και
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ̟α, εταιρικά ή µη, µε ειδικό τεχνικό ̟εριεχόµενο,
δηλαδή έντυ̟α µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, ό̟ως αριθµούς, α̟οδόσεις σε
διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς τύ̟ους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του Οικονοµικού
Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται α̟ό αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων
µε µορφότυ̟ο PDF.
Έως την ηµέρα και ώρα α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών ̟ροσκοµίζονται µε ευθύνη
του οικονοµικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ̟η µορφή και σε κλειστόούς φάκελο-ους, στον ο̟οίο αναγράφεται ο α̟οστολέας και ως ̟αραλή̟της η
Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού του ̟αρόντος διαγωνισµού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
̟ροσφοράς του, τα ο̟οία α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν σε ̟ρωτότυ̟η µορφή. Ο
φάκελος φέρει την κάτωθι ετικέτα
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆-113/21
«Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης (Directors and Officers Liability
Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.»
Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας
Αθηνάς 67 105 52 Αθήνα
Ηλεκτρονική ̟ροσφορά µε αρ. …………………..
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίζονται ενδεικτικά είναι :
α) η ̟ρωτότυ̟η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, ̟λην των ̟ερι̟τώσεων ̟ου αυτή
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη,
β) αυτά ̟ου δεν υ̟άγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 ̟αρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα ο̟οία δεν έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο ή δεν φέρουν
θεώρηση α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς της ̟ερί̟τωσης α της ̟αρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους,
καθώς και
δ) τα αλλοδα̟ά δηµόσια έντυ̟α έγγραφα ̟ου φέρουν την ε̟ισηµείωση της Χάγης
(Apostille), ή ̟ροξενική θεώρηση και δεν έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο.
Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής ενός ή ̟ερισσότερων α̟ό τα ως άνω στοιχεία και
δικαιολογητικά ̟ου υ̟οβάλλονται σε έντυ̟η µορφή, ̟λην της ̟ρωτότυ̟ης
εγγύησης συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συµ̟λήρωση και
υ̟οβολή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5ης.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον
συντάσσονται σε κράτη ̟ου έχουν ̟ροσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως
φέρουν ̟ροξενική θεώρηση. Α̟αλλάσσονται α̟ό την α̟αίτηση ε̟ικύρωσης (µε
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα όταν καλύ̟τονται
α̟ό διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες ̟ου έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά
«Σύµβαση νοµικής συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Κύ̟ρου – 05.03.1984»
(κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύµβαση ̟ερί α̟αλλαγής α̟ό την ε̟ικύρωση ορισµένων
̟ράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Ε̟ίσης,
α̟αλλάσσονται α̟ό την α̟αίτηση ε̟ικύρωσης ή ̟αρόµοιας διατύ̟ωσης δηµόσια
έγγραφα ̟ου εκδίδονται α̟ό τις αρχές κράτους µέλους ̟ου υ̟άγονται στον Καν
ΕΕ 2016/1191 για την α̟λούστευση των α̟αιτήσεων για την υ̟οβολή ορισµένων
δηµοσίων εγγράφων στην ΕΕ, ό̟ως, ενδεικτικά, το λευκό ̟οινικό µητρώο, υ̟ό τον
όρο ότι τα σχετικά µε το γεγονός αυτό δηµόσια έγγραφα εκδίδονται για ̟ολίτη της
Ένωσης α̟ό τις αρχές του κράτους µέλους της ιθαγένειάς του.
Σηµειώνεται ότι, γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
εγγράφων ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό αλλοδα̟ές αρχές και έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. 2 ̟ερ. β του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, ό̟ως αντικαταστάθηκε ως άνω µε
το άρθρο 1 ̟αρ.2 του ν.4250/2014.
Οι ̟ρωτότυ̟ες εγγυήσεις συµµετοχής, ̟λην των εγγυήσεων ̟ου εκδίδονται
ηλεκτρονικά, ̟ροσκοµίζονται µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, σε κλειστό
φάκελο, στον ο̟οίο αναγράφεται ο α̟οστολέας, τα στοιχεία του ̟αρόντος
διαγωνισµού και ως ̟αραλή̟της η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, το αργότερο ̟ριν την
ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών ̟ου ορίζεται στην ̟αρ. 3.1 της
̟αρούσας, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη µετά α̟ό γνώµη της
Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Η ̟ροσκόµιση των εγγυήσεων συµµετοχής ̟ραγµατο̟οιείται είτε µε κατάθεση του
ως άνω φακέλου στην υ̟ηρεσία ̟ρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε µε την
α̟οστολή του ταχυδροµικώς, ε̟ί α̟οδείξει. Το βάρος α̟όδειξης της έγκαιρης
̟ροσκόµισης φέρει ο οικονοµικός φορέας. Το εµ̟ρόθεσµο α̟οδεικνύεται µε την
ε̟ίκληση του αριθµού ̟ρωτοκόλλου ή την ̟ροσκόµιση του σχετικού α̟οδεικτικού
α̟οστολής κατά ̟ερί̟τωση.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ε̟ιλεγεί η α̟οστολή του φακέλου της εγγύησης συµµετοχής
ταχυδροµικώς, ο οικονοµικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθµό
έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο ̟ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το
αργότερο έως την ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών, µέσω της
λειτουργικότητας «Ε̟ικοινωνία», τα σχετικό α̟οδεικτικό στοιχείο ̟ροσκόµισης
(α̟οδεικτικό κατάθεσης σε υ̟ηρεσίες ταχυδροµείου- ταχυµεταφορών),
̟ροκειµένου να ενηµερώσει την αναθέτουσα αρχή ̟ερί της τήρησης της
υ̟οχρέωσής του σχετικά µε την (εµ̟ρόθεσµη) ̟ροσκόµιση της εγγύησης
συµµετοχής του στον ̟αρόντα διαγωνισµό.
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των ̟ροσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία ̟εριλαµβάνουν µε ̟οινή α̟οκλεισµού τα ακόλουθα υ̟ό
α και β στοιχεία: α) το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ό̟ως
̟ροβλέ̟εται στις ̟αρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική
υ̟εύθυνη δήλωση µε την ο̟οία ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
̟ληροφορίες ̟ου ̟αρέχει µε το ΕΕΕΣ σύµφωνα µε την ̟αρ. 9 του ίδιου άρθρου,
β) την εγγύηση συµµετοχής, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και
τις ̟αραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της ̟αρούσας διακήρυξης.
Οι ̟ροσφέροντες συµ̟ληρώνουν το σχετικό υ̟όδειγµα ΕΕΕΣ, το ο̟οίο α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας διακήρυξης ως Παράρτηµα αυτής.
Η συµ̟λήρωσή του δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση του υ̟οσυστήµατος
Promitheus
ESPDint,
̟ροσβάσιµου
µέσω
της
∆ιαδικτυακής
Πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλης σχετικής συµβατής
̟λατφόρµας υ̟ηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονοµικοί Φορείς
δύνανται για αυτό το σκο̟ό να αξιο̟οιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο µε
µορφότυ̟ο XML ̟ου α̟οτελεί ε̟ικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύµβασης.
Το συµ̟ληρωµένο α̟ό τον Οικονοµικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν
συνοδευτική αυτού υ̟εύθυνη δήλωση, υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση
δ΄ της ̟αραγράφου 2.4.2.5 της ̟αρούσας, σε ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο ηλεκτρονικό
αρχείο µε µορφότυ̟ο PDF.
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
Τεχνική ̟ροσφορά, η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλες τις α̟αιτήσεις,
̟ροδιαγραφές και όρους ̟ου έχουν τεθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε µε την ̟αρούσα
∆ιακήρυξη.
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει στην ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος ότι έλαβε
̟λήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους α̟οδέχεται και συµµορφώνεται
̟λήρως µε αυτούς .
Με την Τεχνική Προσφορά ̟ροσκοµίζονται, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, τα κάτωθι:
1) Υ̟εύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ψηφιακά υ̟ογεγραµµένη α̟ό τον νόµιµο
εκ̟ρόσω̟ο του οικονοµικού φορέα, στην ο̟οία θα δηλώνεται ότι:
•
έλαβε ̟λήρη γνώση των όρων της ∆ιακήρυξης, τους α̟οδέχεται και
συµµορφώνεται ̟λήρως µε αυτούς,
•
τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία και ̟ληροφορίες ̟ου υ̟οβάλλει µε την
̟ροσφορά του είναι ακριβή.
2) Σχέδιο Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, ̟ου θα ̟εριλαµβάνει όλες τις ασφαλιστικές
καλύψεις και όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Ι (Πίνακας Ασφάλισης & Λεκτικό Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου) της
̟αρούσας διακήρυξης, χωρίς την ̟ροσθήκη άλλων όρων ̟ου αναιρούν ή
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τρο̟ο̟οιούν ή θέτουν ̟ροϋ̟οθέσεις στην ισχύ των καλύψεων και των όρων του
Παραρτήµατος Ι.
3) την ∆ήλωση Προαιρετικού Αντασφαλιστή σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
∆ιευκρινίζεται ότι κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του εδαφίου α’ της ̟αρ. 5 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο της ΣΤΑΣΥ δύναται
να ζητήσει κατά την διαδικασία αξιολόγησης των ̟ροσφορών την ̟ροσκόµιση
όσων δικαιολογητικών κρίνει αναγκαία. Αν δεν ̟ροσκοµισθούν τα ̟αρα̟άνω
δικαιολογητικά ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε αυτά ̟ου υ̟oβλήθηκαν και ο ̟ροσωρινός
ανάδοχος υ̟οβάλει εντός της ταχθείσης ̟ροθεσµίας αίτηµα ̟ρος το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο της ΣΤΑΣΥ για την ̟αράταση της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής, το
ο̟οίο συνοδεύεται µε α̟οδεικτικά έγγραφα α̟ό τα ο̟οία να α̟οδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΣΤΑΣΥ δύναται να ̟αρατείνει την
̟ροθεσµία υ̟οβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο α̟αιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών α̟ό τις αρµόδιες αρχές.
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης ̟ου
̟ροτίθενται να αναθέσουν υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υ̟εργολάβους ̟ου ̟ροτείνουν.

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρό̟ος σύνταξης και
υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην ̟αρούσα
κριτήριο και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα .ΙΙΙ της διακήρυξης:
Η τιµή της ̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας δίνεται σε ευρώ .
Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
ε̟ιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., για την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου
̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, την ̟αροχή της υ̟ηρεσίας στον τό̟ο και µε
τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ε̟ιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 ό̟ως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,06% υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν 4412/2016 και θα ̟αρακρατείται
σε κάθε ̟ληρωµή του αναδόχου.
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό
αυτό ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
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λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
δ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού 20% εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ, ήτοι 0,6%.
Οι ̟ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
ανα̟ροσαρµόζονται
Ως α̟αράδεκτες θα α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές στις ο̟οίες: α) δεν δίνεται τιµή σε
ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ ̟ρος ξένο νόµισµα, β) δεν ̟ροκύ̟τει µε
σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, µε την ε̟ιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016
και γ) η τιµή υ̟ερβαίνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της σύµβασης ̟ου καθορίζεται και
τεκµηριώνεται α̟ό την αναθέτουσα αρχή στην ̟αρούσα διακήρυξη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών
Οι υ̟οβαλλόµενες ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για
διάστηµα έξι (6) µηνών α̟ό την ε̟όµενη της διενέργειας του διαγωνισµού
Προσφορά η ο̟οία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α̟ό τον ανωτέρω ̟ροβλε̟όµενο
α̟ορρί̟τεται.
Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
α̟ό την αναθέτουσα αρχή, ̟ριν α̟ό τη λήξη της, µε αντίστοιχη ̟αράταση της
εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 ̟αρ. 1 α
του ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο 2.2.2. της ̟αρούσας, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστηµα ίσο µε την ̟ροβλε̟όµενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε ̟ερί̟τωση
αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής για ̟αράταση της ισχύος της ̟ροσφοράς, για
τους οικονοµικούς φορείς, ̟ου α̟οδέχτηκαν την ̟αράταση, ̟ριν τη λήξη ισχύος
των ̟ροσφορών τους, οι ̟ροσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το ε̟ι̟λέον
αυτό χρονικό διάστηµα.
Μετά τη λήξη και του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος της
̟ροσφοράς, τα α̟οτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά ̟ερί̟τωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, ο̟ότε οι οικονοµικοί φορείς ̟ου
συµµετέχουν στη διαδικασία µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν είτε να ̟αρατείνουν την
̟ροσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί ̟ριν την ̟άροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου ̟αράτασης της ̟ροσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία ̟ερί̟τωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές
τους και α̟οκλείονται οι λοι̟οί οικονοµικοί φορείς.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου λήξει ο χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών και δεν ζητηθεί ̟αράταση
της ̟ροσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη α̟όφασή της,
εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ
των υστέρων α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία να
̟αρατείνουν την ̟ροσφορά τους.
2.4.6 Λόγοι α̟όρριψης ̟ροσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των ̟ροσφορών, α̟ορρί̟τει, σε κάθε ̟ερί̟τωση, ̟ροσφορά:
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α) η ο̟οία α̟οκλίνει α̟ό α̟αράβατους όρους ̟ερί σύνταξης και υ̟οβολής της
̟ροσφοράς, ή δεν υ̟οβάλλεται εµ̟ρόθεσµα µε τον τρό̟ο και µε το ̟εριεχόµενο
̟ου ορίζεται στην ̟αρούσα και συγκεκριµένα στις ̟αραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι
υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής ̟ροσφοράς), 2.4.4.
(Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής ̟ροσφοράς, τρό̟ος σύνταξης και υ̟οβολής
οικονοµικών ̟ροσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών), 3.1. (Α̟οσφράγιση
και αξιολόγηση ̟ροσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών
̟ροσωρινού αναδόχου) της ̟αρούσας,
β) η ο̟οία ̟εριέχει ατελείς, ελλι̟είς, ασαφείς ή λανθασµένες ̟ληροφορίες ή
τεκµηρίωση, συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟ληροφοριών ̟ου ̟εριέχονται στο ΕΕΕΣ,
εφόσον αυτές δεν ε̟ιδέχονται συµ̟λήρωσης, διόρθωσης, α̟οσαφήνισης ή
διευκρίνισης ή, εφόσον ε̟ιδέχονται, δεν έχουν α̟οκατασταθεί α̟ό τον
̟ροσφέροντα, εντός της ̟ροκαθορισµένης ̟ροθεσµίας, σύµφωνα το άρθρο 102 του
ν. 4412/2016 και την ̟αρ. 3.1.2.1 της ̟αρούσας διακήρυξης,
γ) για την ο̟οία ο ̟ροσφέρων δεν ̟αράσχει τις α̟αιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
̟ροκαθορισµένης ̟ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι α̟οδεκτή α̟ό την αναθέτουσα
αρχή σύµφωνα µε την ̟αρ. 3.1.2.1 της ̟αρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν.
4412/2016,
δ) η ο̟οία είναι εναλλακτική ̟ροσφορά,
ε) η ο̟οία υ̟οβάλλεται α̟ό έναν ̟ροσφέροντα ̟ου έχει υ̟οβάλλει δύο ή
̟ερισσότερες ̟ροσφορές. Ο ̟εριορισµός αυτός ισχύει, υ̟ό τους όρους της
̟αραγράφου 2.2.3.4 ̟ερ.γ της ̟αρούσας ( ̟ερ. γ΄ της ̟αρ. 4 του άρθρου73 του ν.
4412/2016) και στην ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη,
καθώς και στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως µέλη ενώσεων. στ) η ο̟οία είναι υ̟ό αίρεση,
ζ) η ο̟οία θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής,
η) για την ο̟οία ο ̟ροσφέρων δεν ̟αράσχει, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σε αυτόν σχετικής ̟ρόσκλησης της
αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά µε την τιµή ή το κόστος ̟ου ̟ροτείνει σε
αυτήν, στην ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ροσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση
µε τις υ̟ηρεσίες, σύµφωνα µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον δια̟ιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαµηλή διότι δε συµµορφώνεται µε τις
ισχύουσες υ̟οχρεώσεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η ο̟οία ̟αρουσιάζει α̟οκλίσεις ως ̟ρος τους όρους και τις τεχνικές
̟ροδιαγραφές της σύµβασης,
ια) η ο̟οία ̟αρουσιάζει ελλείψεις ως ̟ρος τα δικαιολογητικά ̟ου ζητούνται α̟ό
τα έγγραφα της ̟αρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θερα̟ευτούν α̟ό τον
̟ροσφέροντα µε την υ̟οβολή ή τη συµ̟λήρωσή τους, εντός της ̟ροκαθορισµένης
̟ροθεσµίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν α̟ό τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, ̟ου
̟ροσκοµίζονται α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο, δεν α̟οδεικνύεται η µη συνδροµή
των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας ή η ̟λήρωση µιας ή
̟ερισσότερων α̟ό τις α̟αιτήσεις των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής, σύµφωνα µε
τις ̟αραγράφους 2.2.4. ε̟., ̟ερί κριτηρίων ε̟ιλογής,
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ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του
ν.4412/2016, δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79
του ν. 4412/2016, είναι εκ ̟ροθέσεως α̟ατηλά, ή ότι έχουν υ̟οβληθεί ̟λαστά
α̟οδεικτικά στοιχεία.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Α̟οσφράγιση και αξιολόγηση ̟ροσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική α̟οσφράγιση ̟ροσφορών
Το ̟ιστο̟οιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών αρµόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η ε̟ιτρο̟ή διενέργειας/ε̟ιτρο̟ή
αξιολόγησης, εφεξής Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, ̟ροβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής α̟οσφράγισης των φακέλων των ̟ροσφορών, κατά το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υ̟ό)φακέλου «Οικονοµική
Προσφορά», την 10/09/2021 και ώρα 10.00.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των ̟ροσφορών ̟ου α̟οσφραγίζονται είναι
̟ροσβάσιµα µόνο στα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και την Αναθέτουσα
Αρχή.
3.1.2 Αξιολόγηση ̟ροσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά ̟ερί̟τωση ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµόδιων
̟ιστο̟οιηµένων στο ΕΣΗ∆ΗΣ οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των
κειµένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας,
ζητά α̟ό τους ̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς, όταν οι ̟ληροφορίες ή η
τεκµηρίωση ̟ου ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλονται είναι ή εµφανίζονται ελλι̟είς ή
λανθασµένες, συµ̟εριλαµβανοµένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λεί̟ουν
συγκεκριµένα έγγραφα, να υ̟οβάλλουν, να συµ̟ληρώνουν, να α̟οσαφηνίζουν ή
να ολοκληρώνουν τις σχετικές ̟ληροφορίες ή τεκµηρίωση, εντός ̟ροθεσµίας όχι
µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών α̟ό
την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης σε αυτούς της σχετικής ̟ρόσκλησης. Η συµ̟λήρωση
ή η α̟οσαφήνιση ζητείται και γίνεται α̟οδεκτή υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν
τρο̟ο̟οιείται η ̟ροσφορά του οικονοµικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή
δεδοµένα, των ο̟οίων είναι αντικειµενικά εξακριβώσιµος ο ̟ρογενέστερος
χαρακτήρας σε σχέση µε το ̟έρας της καταληκτικής ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής
̟ροσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλεί̟ουσες
δηλώσεις, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειµενικώς
εξακριβώσιµα.
Ειδικότερα :
α) Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού εξετάζει αρχικά την ̟ροσκόµιση της εγγύησης
συµµετοχής, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε ̟ερί̟τωση
̟αράλειψης ̟ροσκόµισης, είτε της εγγύησης συµµετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης,
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών, είτε του ̟ρωτοτύ̟ου της
έντυ̟ης εγγύησης συµµετοχής, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης, η
Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού συντάσσει ̟ρακτικό στο ο̟οίο εισηγείται την α̟όρριψη της
̟ροσφοράς ως α̟αράδεκτης.
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Στη συνέχεια εκδίδεται α̟ό την αναθέτουσα αρχή α̟όφαση, µε την ο̟οία
ε̟ικυρώνεται το ανωτέρω ̟ρακτικό. Η α̟όφαση α̟όρριψης της ̟ροσφοράς του
̟αρόντος εδαφίου εκδίδεται ̟ριν α̟ό την έκδοση ο̟οιασδή̟οτε άλλης α̟όφασης
σχετικά µε την αξιολόγηση των ̟ροσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης
σύµβασης και κοινο̟οιείται σε όλους τους ̟ροσφέροντες, µέσω της
λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο
ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά της εν λόγω α̟όφασης χωρεί ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 3.4 της ̟αρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή ε̟ικοινωνεί ̟αράλληλα µε τους φορείς ̟ου φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές ε̟ιστολές, ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω α̟όφασης η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει
αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία στην
αξιολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών των ̟ροσφερόντων
των ο̟οίων τα
δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε ̟λήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους
όρους της ̟αρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την
καταχώριση σε ̟ρακτικό των ̟ροσφερόντων, των α̟οτελεσµάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών.
γ) Στη συνέχεια η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση των
οικονοµικών ̟ροσφορών των ̟ροσφερόντων, των ο̟οίων τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και η τεχνική ̟ροσφορά κρίθηκαν α̟οδεκτά, συντάσσει ̟ρακτικό στο
ο̟οίο καταχωρίζονται οι οικονοµικές ̟ροσφορές κατά σειρά µειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογηµένα την α̟οδοχή ή α̟όρριψή τους, την κατάταξη των
̟ροσφορών και την ανάδειξη του ̟ροσωρινού αναδόχου.
Εάν οι ̟ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή α̟αιτεί α̟ό τους οικονοµικούς φορείς, µέσω της
λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο
ΕΣΗ∆ΗΣ, να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος ̟ου ̟ροτείνουν στην ̟ροσφορά τους,
εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ηµερών α̟ό την
κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ρόσκλησης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή εφαρµόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα ̟αρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρό̟ο
ικανο̟οιητικό το χαµηλό ε̟ί̟εδο της τιµής ή του κόστους ̟ου ̟ροτείνεται, η
̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως µη κανονική.
Στην ̟ερί̟τωση ισότιµων ̟ροσφορών η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες ̟ροσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των
οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισότιµες ̟ροσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το α̟οφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα
ανωτέρω ̟ρακτικά εκδίδεται α̟όφαση για τα α̟οτελέσµατα όλων των ανωτέρω
σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική
Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή ̟ροσκαλεί εγγράφως, µέσω της
λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο
ΕΣΗ∆ΗΣ, τον ̟ρώτο σε κατάταξη µειοδότη στον ο̟οίον ̟ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («̟ροσωρινός ανάδοχος») να υ̟οβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την ̟αράγραφο 3.2
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της ̟αρούσας, ̟ερί ̟ρόσκλησης για υ̟οβολή δικαιολογητικών. Η α̟όφαση
έγκρισης των ̟ρακτικών δεν κοινο̟οιείται στους ̟ροσφέροντες και ενσωµατώνεται
στην α̟όφαση κατακύρωσης.
3.2

Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών
∆ικαιολογητικά ̟ροσωρινού αναδόχου

̟ροσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή α̟οστέλλει σχετική
ηλεκτρονική ̟ρόσκληση στον ̟ροσφέροντα, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («̟ροσωρινό ανάδοχο»), µέσω της λειτουργικότητας της
«Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ και τον καλεί να
υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής
έγγραφης ειδο̟οίησης σε αυτόν, τα α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης και τα
̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ̟ου ̟εριγράφονται στην
̟αράγραφο 2.2.9.2. της ̟αρούσας διακήρυξης, ως α̟οδεικτικά στοιχεία για τη µη
συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς
και για την ̟λήρωση των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής των ̟αραγράφων 2.2.4 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω ̟αραγράφου
α̟οστέλλονται α̟ό αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυ̟ο PDF,
σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2.4.2.5 της ̟αρούσας.
Εντός της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το
αργότερο έως την τρίτη εργάσιµη ηµέρα α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ̟ροσκοµίζονται µε
ευθύνη του οικονοµικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ̟η µορφή και σε
κλειστό φάκελο, στον ο̟οίο αναγράφεται ο α̟οστολέας, τα στοιχεία του
∆ιαγωνισµού και ως ̟αραλή̟της η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, τα στοιχεία και
δικαιολογητικά, τα ο̟οία α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν σε έντυ̟η µορφή (ως
̟ρωτότυ̟α ή ακριβή αντίγραφα), σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις διατάξεις της
ως άνω ̟αραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν ̟ροσκοµισθούν τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε
αυτά ̟ου υ̟oβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον ̟ροσωρινό ανάδοχο να
̟ροσκοµίσει τα ελλεί̟οντα δικαιολογητικά ή να συµ̟ληρώσει τα ήδη υ̟οβληθέντα
ή να ̟αράσχει διευκρινήσεις, µε την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός
δέκα (10) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ρόσκλησης σε αυτόν.
Ο ̟ροσωρινός ανάδοχος δύναται να υ̟οβάλει αίτηµα, µέσω της λειτουργικότητας
της «Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, ̟ρος την
αναθέτουσα αρχή, για ̟αράταση της ως άνω ̟ροθεσµίας, συνοδευόµενο α̟ό
α̟οδεικτικά έγγραφα ̟ερί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών ̟ροσωρινού
αναδόχου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η αναθέτουσα αρχή ̟αρατείνει την ̟ροθεσµία
υ̟οβολής αυτών, για όσο χρόνο α̟αιτηθεί για τη χορήγησή τους α̟ό τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές. Ο ̟ροσωρινός ανάδοχος µ̟ορεί να αξιο̟οιεί τη δυνατότητα αυτή
τόσο εντός της αρχικής ̟ροθεσµίας για την υ̟οβολή δικαιολογητικών όσο και
εντός της ̟ροθεσµίας για την ̟ροσκόµιση ελλει̟όντων ή τη συµ̟λήρωση ήδη
υ̟οβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016,
ως ανωτέρω ̟ροβλέ̟εται. Η ̟αρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται αναλόγως και όταν η
αναθέτουσα αρχή ζητήσει την ̟ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των ̟ροσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και ̟ριν α̟ό το
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στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρ. 5
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και
της διαφάνειας.
Α̟ορρί̟τεται η ̟ροσφορά του ̟ροσωρινού αναδόχου, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου
δηλώθηκαν µε το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ
̟ροθέσεως α̟ατηλά, ή έχουν υ̟οβληθεί ̟λαστά α̟οδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υ̟οβληθούν στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α̟αιτούµενα
̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών, ή
iii) α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, δεν
α̟οδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού σύµφωνα µε την
̟αράγραφο 2.2.3 (λόγοι α̟οκλεισµού) ή η ̟λήρωση µιας ή ̟ερισσοτέρων α̟ό τις
α̟αιτήσεις των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής) της ̟αρούσας,
Σε ̟ερί̟τωση έγκαιρης και ̟ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
µεταβολές στις ̟ροϋ̟οθέσεις, τις ο̟οίες ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το
Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) ότι ̟ληροί, οι ο̟οίες µεταβολές
ε̟ήλθαν ή για τις ο̟οίες µεταβολές έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την
ηµέρα της σύναψης της σύµβασης (οψιγενείς µεταβολές), δεν κατα̟ί̟τει υ̟έρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν υ̟οβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
̟ροσκοµίσει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά
ή δεν α̟οδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία α̟ό τις καταστάσεις της ̟αραγράφου
2.2.3 της ̟αρούσας διακήρυξης και β) ̟ληροί τα σχετικά κριτήρια ̟οιοτικής
ε̟ιλογής τα ο̟οία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
̟αρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη ̟ρακτικού α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού, στο ο̟οίο αναγράφεται η
τυχόν συµ̟λήρωση δικαιολογητικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω
(̟αράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο α̟οφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη α̟όφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης
είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
Ε̟ισηµαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογηµένα και κατό̟ιν γνώµης της
αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής του διαγωνισµού, µ̟ορεί να κατακυρώσει τη σύµβαση για
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ̟οσότητα των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών α̟ό
αυτή ̟ου καθορίζεται στην οικεία διακήρυξη σε ̟οσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι
τοις εκατό (120%) στην ̟ερί̟τωση της µεγαλύτερης ̟οσότητας και ογδόντα τοις
εκατό (80%) στην ̟ερί̟τωση µικρότερης ̟οσότητας.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

3.3.1. Τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης
και της εισήγησης της Ε̟ιτρο̟ής ε̟ικυρώνονται µε την α̟όφαση κατακύρωσης,
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στην ο̟οία ενσωµατώνεται η α̟όφαση έγκρισης των ̟ρακτικών των ̟ερ. α & β της
̟αρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (̟ερί αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συµµετοχής, της τεχνικής και της οικονοµικής ̟ροσφοράς).
Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί, µέσω της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας», σε
όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου έλαβαν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός
α̟ό όσους α̟οκλείστηκαν οριστικά δυνάµει της ̟αρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, την α̟όφαση κατακύρωσης, στην ο̟οία αναφέρονται υ̟οχρεωτικά οι
̟ροθεσµίες για την αναστολή της σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360
έως 372 του ν. 4412/2016, µαζί µε αντίγραφο όλων των ̟ρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, και, ε̟ι̟λέον, αναρτά τα
δικαιολογητικά του ̟ροσωρινού αναδόχου στα «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού
∆ιαγωνισµού».
Μετά την έκδοση και κοινο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης οι ̟ροσφέροντες
λαµβάνουν γνώση των λοι̟ών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
̟ου υ̟οβλήθηκαν α̟ό αυτούς, µε ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της
α̟όφασης κατακύρωσης χωρεί ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή ενώ̟ιον της ΑΕΠΠ,
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.4 της ̟αρούσας. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η άσκηση άλλης
διοικητικής ̟ροσφυγής κατά της ανωτέρω α̟όφασης.
3.3.2. Η α̟όφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι
ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις σωρευτικά:
α) κοινο̟οιηθεί η α̟όφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου
δεν έχουν α̟οκλειστεί οριστικά,
β) ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία άσκησης ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής ή σε
̟ερί̟τωση άσκησης, ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής
κατά της α̟όφασης της ΑΕΠΠ και σε ̟ερί̟τωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά
της α̟όφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί α̟όφαση ε̟ί της αίτησης, µε την ε̟ιφύλαξη της
χορήγησης ̟ροσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο
της ̟αρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί ε̟ιτυχώς ο ̟ροσυµβατικός έλεγχος α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον α̟αιτείται, και
δ) ο ̟ροσωρινός ανάδοχος, υ̟οβάλλει, στην ̟ερί̟τωση ̟ου α̟αιτείται και έ̟ειτα
α̟ό σχετική ̟ρόσκληση, υ̟εύθυνη δήλωση, ̟ου υ̟ογράφεται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην ο̟οία δηλώνεται ότι, δεν έχουν
ε̟έλθει στο ̟ρόσω̟ό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του
ν. 4412/2016 και µόνον στην ̟ερί̟τωση του ̟ροσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης
̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης κατακύρωσης. Η υ̟εύθυνη δήλωση
ελέγχεται α̟ό την αναθέτουσα αρχή και µνηµονεύεται στο συµφωνητικό. Εφόσον
δηλωθούν οψιγενείς µεταβολές, η δήλωση ελέγχεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού, η ο̟οία εισηγείται ̟ρος το αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο.
Μετά α̟ό την οριστικο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή
̟ροσκαλεί τον ανάδοχο, µέσω της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας», να
̟ροσέλθει για υ̟ογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του ̟ροθεσµία δεκα̟έντε
(15) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ειδικής ̟ρόσκλησης. Η σύµβαση
θεωρείται συναφθείσα µε την κοινο̟οίηση της ̟ρόσκλησης του ̟ροηγούµενου
εδαφίου στον ανάδοχο.
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(∆εν ισχύει) Πριν την υ̟ογραφή της σύµβασης υ̟οβάλλεται η υ̟εύθυνη δήλωση
της κοινής α̟όφασης των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ικρατείας 20977/23-8-2007
(Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν. 3414/2005».
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει το ως άνω
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα ̟ροθεσµία, µε την ε̟ιφύλαξη αντικειµενικών
λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον
συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. Αν κανένας α̟ό τους
̟ροσφέροντες δεν ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.5 της ̟αρούσας διακήρυξης.
Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να αναζητήσει α̟οζηµίωση,
̟έρα α̟ό την κατα̟ί̟τουσα εγγυητική ε̟ιστολή, ιδίως δυνάµει των άρθρων 197
και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν α̟ευθύνει την ειδική ̟ρόσκληση για την υ̟ογραφή
του συµφωνητικού εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών α̟ό την
οριστικο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης, µε την ε̟ιφύλαξη της ύ̟αρξης
ε̟ιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας,
ο ανάδοχος δικαιούται να α̟έχει α̟ό την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να
εκ̟έσει η εγγύηση συµµετοχής του, καθώς και να αναζητήσει α̟οζηµίωση ιδίως
δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4

Προδικαστικές
Προστασία

Προσφυγές

-

Προσωρινή

και

Οριστική

∆ικαστική

Α. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο ο̟οίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριµένη δηµόσια σύµβαση και έχει υ̟οστεί ή ενδέχεται να υ̟οστεί ζηµία α̟ό
εκτελεστή ̟ράξη ή ̟αράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά ̟αράβαση της
ευρω̟αϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νοµοθεσίας στον τοµέα των δηµοσίων
συµβάσεων, έχει δικαίωµα να ̟ροσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα
άρθρα 345 ε̟. ν. 4412/2016 και 1 ε̟. ̟.δ. 39/2017, στρεφόµενος µε ̟ροδικαστική
̟ροσφυγή, κατά ̟ράξης ή ̟αράλειψης της αναθέτουσας αρχής, ̟ροσδιορίζοντας
ειδικώς τις νοµικές και ̟ραγµατικές αιτιάσεις ̟ου δικαιολογούν το αίτηµά του .
Σε ̟ερί̟τωση ̟ροσφυγής κατά ̟ράξης της αναθέτουσας αρχής, η ̟ροθεσµία για
την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η ̟ράξη κοινο̟οιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα
ή τηλεοµοιοτυ̟ία ή
(β) δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης σε
αυτόν αν χρησιµο̟οιήθηκαν άλλα µέσα ε̟ικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την ̟λήρη, ̟ραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της
̟ράξης ̟ου βλά̟τει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση ̟ροσφυγής κατά ̟ροκήρυξης, η ̟λήρης γνώση αυτής
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τεκµαίρεται µετά την ̟άροδο δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση στο
ΚΗΜ∆ΗΣ.
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράλειψης ̟ου α̟οδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η ̟ροθεσµία για
την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής είναι δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την
ε̟οµένη της συντέλεσης της ̟ροσβαλλόµενης ̟αράλειψης .
Οι ̟ροθεσµίες ως ̟ρος την υ̟οβολή των ̟ροδικαστικών ̟ροσφυγών και των
̟αρεµβάσεων αρχίζουν την ε̟οµένη της ηµέρας της ̟ροαναφερθείσας κατά
̟ερί̟τωση κοινο̟οίησης ή γνώσης και λήγουν όταν ̟εράσει ολόκληρη η τελευταία
ηµέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν ̟εράσει
ολόκληρη η ε̟οµένη εργάσιµη ηµέρα και ώρα 23:59:59.
Η ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή συντάσσεται υ̟οχρεωτικά µε τη χρήση του
τυ̟ο̟οιηµένου εντύ̟ου του Παραρτήµατος Ι του ̟.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται
ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Ε̟ικοινωνία» στην ηλεκτρονική ̟εριοχή
του συγκεκριµένου διαγωνισµού, ε̟ιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες.
Για το ̟αραδεκτό της άσκησης της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής κατατίθεται
̟αράβολο α̟ό τον ̟ροσφεύγοντα υ̟έρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η ε̟ιστροφή του ̟αραβόλου στον
̟ροσφεύγοντα γίνεται: α) σε ̟ερί̟τωση ολικής ή µερικής α̟οδοχής της ̟ροσφυγής
του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την ̟ροσβαλλόµενη ̟ράξη ή ̟ροβαίνει
στην οφειλόµενη ενέργεια ̟ριν α̟ό την έκδοση της α̟όφασης της ΑΕΠΠ ε̟ί της
̟ροσφυγής, γ) σε ̟ερί̟τωση ̟αραίτησης του ̟ροσφεύγοντα α̟ό την ̟ροσφυγή του
έως και δέκα (10) ηµέρες α̟ό την κατάθεση της ̟ροσφυγής.
Η ̟ροθεσµία για την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης ε̟ί ̟οινή ακυρότητας, η ο̟οία δια̟ιστώνεται µε
α̟όφαση της ΑΕΠΠ µετά α̟ό άσκηση ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής, σύµφωνα µε το
άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 ̟.δ. 39/2017. Όµως, µόνη η άσκηση της
̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
υ̟ό την ε̟ιφύλαξη χορήγησης α̟ό το Κλιµάκιο ̟ροσωρινής ̟ροστασίας σύµφωνα
µε το άρθρο 366 ̟αρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 ̟αρ. 1-4 ̟.δ. 39/2017.
Η ̟ροηγούµενη ̟αράγραφος δεν εφαρµόζεται στην ̟ερί̟τωση ̟ου, κατά τη
διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, υ̟οβληθεί µόνο µία (1) ̟ροσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής η
αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας «Ε̟ικοινωνία» :
α) Κοινο̟οιεί την ̟ροσφυγή το αργότερο έως την ε̟οµένη εργάσιµη ηµέρα α̟ό την
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, ο ο̟οίος µ̟ορεί να θίγεται α̟ό την
α̟οδοχή της ̟ροσφυγής, ̟ροκειµένου να ασκήσει το, ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τα άρθρα
362 ̟αρ. 3 και 7 ̟.δ. 39/2017, δικαίωµα ̟αρέµβασής του στη διαδικασία εξέτασης
της ̟ροσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης,
̟ροσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα ̟ου έχει στη διάθεσή του.
β) ∆ιαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την
ηµέρα κατάθεσης, τον ̟λήρη φάκελο της υ̟όθεσης, τα α̟οδεικτικά κοινο̟οίησης
στους ενδιαφερόµενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Α̟όψεών της ε̟ί της
̟ροσφυγής. Στην Έκθεση Α̟όψεων η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ̟αραθέσει
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αρχική ή συµ̟ληρωµατική αιτιολογία για την υ̟οστήριξη της ̟ροσβαλλόµενης µε
την ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή ̟ράξης.
γ) Κοινο̟οιεί σε όλα τα µέρη την Έκθεση Α̟όψεων, τις Παρεµβάσεις και τα σχετικά
έγγραφα ̟ου τυχόν τη συνοδεύουν, µέσω του ηλεκτρονικού τό̟ου του
διαγωνισµού το αργότερο έως την ε̟οµένη εργάσιµη ηµέρα α̟ό την κατάθεσή τους.
δ)Συµ̟ληρωµατικά υ̟οµνήµατα κατατίθενται α̟ό ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα µέρη µέσω
της ̟λατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ το αργότερο εντός ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την
κοινο̟οίηση των α̟όψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου
372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων της αναθέτουσας
αρχής .
Β. Ό̟οιος έχει έννοµο συµφέρον µ̟ορεί να ζητήσει, εφαρµοζόµενων αναλογικά
των διατάξεων του ̟.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της α̟όφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώ̟ιον του αρµοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το
ο̟οίο α̟οφαίνεται αµετακλήτως. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την
̟ροδικαστική ̟ροσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της
αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συµ̟ροσβαλλόµενες µε την α̟όφαση της ΑΕΠΠ
και όλες οι συναφείς ̟ρος την ανωτέρω α̟όφαση ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την ̟ρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται α̟ό την ̟ροηγούµενη άσκηση της
αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό
δικαστήριο µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα (10) ηµερών α̟ό κοινο̟οίηση ή την ̟λήρη
γνώση της α̟όφασης ε̟ί της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής και συζητείται το αργότερο
εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη
της σύµβασης, εκτός εάν µε την ̟ροσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής
α̟οφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
̟αράβολο α̟οκλειστικά δι̟λότυ̟ο είσ̟ραξης α̟ό τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές
Υ̟ηρεσίες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 ̟αρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η ̟ροθεσµία άσκησης της
αίτησης ακύρωσης διακό̟τεται και αρχίζει α̟ό την ε̟ίδοση της σχετικής
α̟όφασης. Ο διάδικος ̟ου ̟έτυχε υ̟έρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της
̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης, οφείλει µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα (10) ηµερών α̟ό την
ε̟ίδοση της α̟όφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά
αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.
Γ. ∆ιαφορές α̟ό τον συγκεκριµένο διαγωνισµό ̟ου ανακύ̟τουν: α) α̟ό ̟ράξεις
της αναθέτουσας αρχής οι ο̟οίες κοινο̟οιούνται στον θιγόµενο, ή των ο̟οίων
̟ροκύ̟τει εκ µέρους του ̟λήρης γνώση, µετά την 1.9.2021, β) α̟ό ̟αραλείψεις ̟ου
συντελούνται α̟ό µέρους της µετά την 1.9.2021, εκδικάζονται µε τις νέες ειδικές
δικονοµικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύµφωνα µε τις ο̟οίες:
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονοµικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης
και ακύρωσης των α̟οφάσεων της ΑΕΠΠ.

21PROC009036684 2021-08-05
Η ̟ροθεσµία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώ̟ιον του αρµοδίου
δικαστηρίου κωλύουν, εκ του νόµου, τη σύναψη της σύµβασης µέχρι την έκδοση
της οριστικής δικαστικής α̟όφασης, εκτός εάν µε ̟ροσωρινή διαταγή το
δικαστήριο αυτό α̟οφανθεί διαφορετικά. Ε̟ίσης, η ̟ροθεσµία για την άσκηση και
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την ̟ρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό
διάστηµα δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν µε
̟ροσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό α̟οφανθεί διαφορετικά.
3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει,
αιτιολογηµένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υ̟ό τους όρους του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά α̟ό γνώµη της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής του
∆ιαγωνισµού. Ε̟ίσης, αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη της ως άνω Ε̟ιτρο̟ής,
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α̟οτέλεσµά της
ή να α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή
η ̟αράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή
α̟οβεί άγονη είτε λόγω µη υ̟οβολής ̟ροσφοράς είτε λόγω α̟όρριψης όλων των
̟ροσφορών, καθώς και στην ̟ερί̟τωση του δευτέρου εδαφίου της ̟αρ. 7 του
άρθρου 105, ̟ερί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης.
Ε̟ίσης µ̟ορεί να µαταιώσει τη διαδικασία: α) λόγω ̟αράτυ̟ης διεξαγωγής της
διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν µ̟ορεί να θερα̟εύσει το σφάλµα ή την
̟αράλειψη σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονοµικές και
τεχνικές ̟αράµετροι ̟ου σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει ̟λέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον ο̟οίο ̟ροορίζεται το υ̟ό ανάθεση
αντικείµενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της
σύµβασης, δ) αν η ε̟ιλεγείσα ̟ροσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα α̟ό οικονοµική
ά̟οψη, ε) στην ̟ερί̟τωση των ̟αρ. 3 και 4 του άρθρου 97, ̟ερί χρόνου ισχύος
̟ροσφορών, στ) για άλλους ε̟ιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ό̟ως
ιδίως, δηµόσιας υγείας ή ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, ̟ροκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση ̟ροκαταβολής
Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε
̟οσοστό 4% ε̟ί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς να
συµ̟εριλαµβάνονται τα δικαιώµατα ̟ροαίρεσης και η ο̟οία κατατίθεται µέχρι
και την υ̟ογραφή του συµφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ̟ροκειµένου
να γίνει α̟οδεκτή, ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην
̟αρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, ̟λην αυτού της ̟ερ. η (βλ. την
̟αράγραφο 2.1.5. της ̟αρούσας), και, ε̟ι̟λέον, τον τίτλο και τον αριθµό της
σχετικής σύµβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός .Το ̟εριεχόµενό της είναι
σύµφωνο µε το υ̟όδειγµα ̟ου ̟εριλαµβάνεται στη ∆ιακήρυξη και τα οριζόµενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της σύµβασης κατά την ̟αράγραφο 4.5, η ο̟οία
συνε̟άγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µέχρι
την υ̟ογραφή της τρο̟ο̟οιηµένης σύµβασης, συµ̟ληρωµατική εγγύηση καλής
εκτέλεσης, το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 4% ε̟ί του ̟οσού της αύξησης
της αξίας της σύµβασης.
(∆εν ισχύει) Στην ̟ερί̟τωση χορήγησης ̟ροκαταβολής, σύµφωνα µε την
̟αράγραφο 5.1.1. της ̟αρούσας, α̟αιτείται α̟ό τον ανάδοχο «εγγύηση
̟ροκαταβολής» για ̟οσό ίσο µε αυτό της ̟ροκαταβολής, σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα
̟ου ̟εριλαµβάνεται στο Παράρτηµα ...της ∆ιακήρυξης. Η ̟ροκαταβολή και η
εγγύηση ̟ροκαταβολής µ̟ορούν να χορηγούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε την
̟αράγραφο 5.1.1. της ̟αρούσας (τρό̟ος ̟ληρωµής).
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς µετά α̟ό
την ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
Η α̟όσβεση της ̟ροκαταβολής ̟ραγµατο̟οιείται και η εγγύηση ̟ροκαταβολής
ε̟ιστρέφεται µετά α̟ό την οριστική ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή των
υ̟ηρεσιών.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στο ̟ρωτόκολλο οριστικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής
αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αροχή, η ε̟ιστροφή των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής γίνεται µετά α̟ό την αντιµετώ̟ιση,
σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται, των ̟αρατηρήσεων και του εκ̟ρόθεσµου. Αν οι
υ̟ηρεσίες είναι διαιρετές και η ̟αράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη σύµβαση,
τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής α̟οδεσµεύονται
σταδιακά, κατά το ̟οσόν ̟ου αναλογεί στην αξία του τµήµατος της υ̟ηρεσίας ̟ου
̟αραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή α̟οδέσµευσή τους α̟αιτείται
̟ροηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο
̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη
̟αράδοση, η ̟αρα̟άνω σταδιακή α̟οδέσµευση γίνεται µετά α̟ό την

21PROC009036684 2021-08-05
αντιµετώ̟ιση, σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται, των ̟αρατηρήσεων και του
εκ̟ρόθεσµου.

4.2

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι
όροι της ̟αρούσας διακήρυξης και συµ̟ληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους
τοµείς του ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ̟ου
έχουν θεσ̟ισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων α̟ό τον ανάδοχο και τους υ̟εργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση της
σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια ̟ου ̟ροηγήθηκαν της σύµβασης δεν ενήργησε αθέµιτα,
̟αράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να µην ενεργεί κατ` αυτόν τον
τρό̟ο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης,
β) ότι θα δηλώσει αµελλητί στην αναθέτουσα αρχή, α̟ό τη στιγµή ̟ου λάβει γνώση,
ο̟οιαδή̟οτε κατάσταση (ακόµη και ενδεχόµενη) σύγκρουσης συµφερόντων
(̟ροσω̟ικών, οικογενειακών, οικονοµικών, ̟ολιτικών ή άλλων κοινών
συµφερόντων, συµ̟εριλαµβανοµένων και αντικρουόµενων ε̟αγγελµατικών
συµφερόντων) µεταξύ των νοµίµων ή εξουσιοδοτηµένων εκ̟ροσώ̟ων του καθώς
και υ̟αλλήλων ή συνεργατών τους ο̟οίους α̟ασχολεί στην εκτέλεση της σύµβασης
(̟.χ. µε σύµβαση υ̟εργολαβίας) και µελών του ̟ροσω̟ικού της αναθέτουσας
αρχής ̟ου εµ̟λέκονται καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο στη διαδικασία εκτέλεσης της
σύµβασης ή/και µ̟ορούν να ε̟ηρεάσουν την έκβαση και τις α̟οφάσεις της
αναθέτουσας αρχής ̟ερί την εκτέλεσή της, ο̟οτεδή̟οτε και εάν η κατάσταση αυτή
̟ροκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης .
Οι υ̟οχρεώσεις και οι α̟αγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος
είναι ένωση, για όλα τα µέλη της ένωσης, καθώς και για τους υ̟εργολάβους ̟ου
χρησιµο̟οιεί. Στο συµφωνητικό ̟εριλαµβάνεται σχετική δεσµευτική δήλωση τόσο
του αναδόχου όσο και των υ̟εργολάβων του.

4.4

Υ̟εργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν α̟αλλάσσεται α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε
υ̟εργολάβους. Η τήρηση των υ̟οχρεώσεων της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 α̟ό υ̟εργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
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4.4.2. Κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υ̟οχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας και τους
νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους των υ̟εργολάβων του, οι ο̟οίοι συµµετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ε̟ι̟λέον,
υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των
̟ληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις α̟αιτούµενες
̟ληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υ̟εργολάβο, τον ο̟οίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιµο̟οιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, ̟ροσκοµίζοντας τα σχετικά
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε ̟ερί̟τωση διακο̟ής της συνεργασίας του
Αναδόχου µε υ̟εργολάβο/ υ̟εργολάβους της σύµβασης, αυτός υ̟οχρεούται σε
άµεση γνωστο̟οίηση της διακο̟ής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε
α̟ό τον ίδιο, είτε α̟ό νέο υ̟εργολάβο τον ο̟οίο θα γνωστο̟οιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή ε̟αληθεύει τη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού για
τους υ̟εργολάβους, ό̟ως αυτοί ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 2.2.3 και µε τα
α̟οδεικτικά µέσα της ̟αραγράφου 2.2.9.2 της ̟αρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα)
της σύµβασης, το(α) ο̟οίο(α) ο ανάδοχος ̟ροτίθεται να αναθέσει υ̟ό µορφή
υ̟εργολαβίας σε τρίτους, υ̟ερβαίνουν σωρευτικά το ̟οσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Ε̟ι̟λέον, ̟ροκειµένου να µην
αθετούνται οι υ̟οχρεώσεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
ε̟αληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης ̟ου
υ̟ολεί̟ονται του ως άνω ̟οσοστού.
Όταν α̟ό την ως άνω ε̟αλήθευση ̟ροκύ̟τει ότι συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού
α̟αιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις ̟αρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5

Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α̟αιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατό̟ιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής
Μετά τη λύση της σύµβασης λόγω της έκ̟τωσης του αναδόχου, σύµφωνα µε το
άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο 5.2. της ̟αρούσας, ό̟ως και σε
̟ερί̟τωση καταγγελίας για όλους λόγους της ̟αραγράφου 4.6, ̟λην αυτού της ̟ερ.
(α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να ̟ροσκαλέσει τον/τους ε̟όµενο/ους, κατά
σειρά κατάταξης οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει-ουν στην ̟αρούσα διαδικασία
ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους ̟ροτείνει να
αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης, µε τους ίδιους όρους και
̟ροϋ̟οθέσεις και σε τίµηµα ̟ου δεν θα υ̟ερβαίνει την ̟ροσφορά ̟ου είχε
υ̟οβάλει ο έκ̟τωτος (ρήτρα υ̟οκατάστασης). Η σύµβαση συνά̟τεται, εφόσον
εντός της τεθείσας ̟ροθεσµίας ̟εριέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και
ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή της. Η ά̟ρακτη ̟άροδος της ̟ροθεσµίας θεωρείται ως
α̟όρριψη της ̟ρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την ̟ρόταση σύναψης σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή ̟ροσκαλεί τον ε̟όµενο υ̟οψήφιο κατά σειρά κατάταξης,
ακολουθώντας κατά τα λοι̟ά την ίδια διαδικασία.
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4.6

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υ̟οστεί ουσιώδη τρο̟ο̟οίηση, κατά την έννοια της ̟αρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, ̟ου θα α̟αιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια α̟ό τις
καταστάσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έ̟ρε̟ε
να έχει α̟οκλειστεί α̟ό τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έ̟ρε̟ε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής ̟αραβίασης των
υ̟οχρεώσεων ̟ου υ̟έχει α̟ό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η ο̟οία
έχει αναγνωριστεί µε α̟όφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο ̟λαίσιο
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης, για ένα α̟ό τα αδικήµατα ̟ου αναφέρονται στην ̟αρ. 2.2.3.1 της
̟αρούσας,
ε) ο ανάδοχος ̟τωχεύσει ή υ̟αχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υ̟ό
αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή υ̟αχθεί σε
διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής
ή εάν βρεθεί σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση, ̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια
διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί
να µην καταγγείλει τη σύµβαση, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο ανάδοχος ο ο̟οίος θα
βρεθεί σε µία εκ των καταστάσεων ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση αυτή
α̟οδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υ̟όψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της ε̟ιχειρηµατικής του
λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος ̟αραβεί α̟οδεδειγµένα τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό
την δέσµευση ακεραιότητας της ̟αρ. 4.3.2. της ̟αρούσας, ως αναλυτικά
̟εριγράφονται στο συνηµµένο στην ̟αρούσα σχέδιο σύµβασης.
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5.
5.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρό̟ος ̟ληρωµής

5.1.1. Η ̟ληρωµή του αναδόχου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε τον ̟ιο κάτω τρό̟ο : Η
̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ̟ροσκόµιση των νοµίµων
̟αραστατικών και δικαιολογητικών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του
άρθρου 200 ̟αρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ̟ου
τυχόν ήθελε ζητηθεί α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου διενεργούν τον έλεγχο και την
̟ληρωµή.
Τα ασφάλιστρα για το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα καταβάλλονται σε δύο (2)
εξάµηνες δόσεις. Οι δόσεις θα καταβάλλονται το αργότερο εντός εξήντα (60)
ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης της ασφαλιστικής ̟εριόδου στην ο̟οία
αφορούν.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, την ̟αροχή της υ̟ηρεσίας στον τό̟ο και µε
τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ε̟ιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 ό̟ως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό
αυτό ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 µετά την έκδοση,
γ) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων
και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης υ̟έρ
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 ̟αρ. 3 του ν.
4412/2016) .
δ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού 20% εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ, ήτοι 0,6%.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την ε̟ιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό τη σύµβαση και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου
α̟ορρέει α̟ό αυτήν:
α) στην ̟ερί̟τωση της ̟αρ. 7 του άρθρου 105 ̟ερί κατακύρωσης και σύναψης
σύµβασης
β) στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη
σύµβαση ή/και δεν συµµορφωθεί µε τις σχετικές γρα̟τές εντολές της υ̟ηρεσίας,
̟ου είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του
συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης,
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γ) εφόσον δεν ̟αράσχει τις υ̟ηρεσίες ή δεν υ̟οβάλει τα ̟αραδοτέα ή δεν ̟ροβεί
στην αντικατάστασή τους µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο ̟αράτασης
̟ου του δοθεί, σύµφωνα µε τα όσα ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 217 ̟ερί διάρκειας
σύµβασης ̟αροχής υ̟ηρεσίας, µε την ε̟ιφύλαξη της ε̟όµενης ̟αραγράφου.
Στην ̟ερί̟τωση συνδροµής λόγου έκ̟τωσης του αναδόχου α̟ό τη σύµβαση κατά
την ως άνω ̟ερί̟τωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί στον ανάδοχο ειδική
όχληση, η ο̟οία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και
̟εριλαµβάνει συγκεκριµένη ̟εριγραφή των ενεργειών στις ο̟οίες οφείλει να
̟ροβεί ο ανάδοχος, ̟ροκειµένου να συµµορφωθεί, µέσα σε ̟ροθεσµία 15 ηµερών
α̟ό την κοινο̟οίηση της ανωτέρω όχλησης.
Αν η ̟ροθεσµία, ̟ου τεθεί µε την ειδική όχληση, ̟αρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να
συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκ̟τωτος µέσα σε ̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών α̟ό
την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας συµµόρφωσης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκ̟τωτος για λόγους ̟ου αφορούν σε υ̟αιτιότητα του
φορέα εκτέλεσης της σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό τη σύµβαση, ε̟ιβάλλονται, µε
α̟όφαση του α̟οφαινόµενου οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, το ο̟οίο υ̟οχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο ̟ρος
̟αροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι ̟αρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατά̟τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β) (δεν ισχύει) είσ̟ραξη εντόκως της ̟ροκαταβολής ̟ου χορηγήθηκε στον
έκ̟τωτο α̟ό τη σύµβαση ανάδοχο είτε α̟ό ̟οσόν ̟ου δικαιούται να λάβει είτε
µε κατάθεση του ̟οσού α̟ό τον ίδιο είτε µε κατά̟τωση της εγγύησης
̟ροκαταβολής. Ο υ̟ολογισµός των τόκων γίνεται α̟ό την ηµεροµηνία λήψης
της ̟ροκαταβολής α̟ό τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της
α̟όφασης κήρυξής του ως εκ̟τώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
ε̟ιτοκίου για τόκο α̟ό δικαιο̟ραξία, α̟ό την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι
της ε̟ιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά ε̟ιτόκιο για τόκο υ̟ερηµερίας
Ε̟ι̟λέον, σε βάρος του αναδόχου µ̟ορεί να ε̟ιβληθεί και ̟ροσωρινός
α̟οκλεισµός του α̟ό το σύνολο των συµβάσεων ̟ροµηθειών ή υ̟ηρεσιών των
φορέων ̟ου εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα
̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 74, ̟ερί α̟οκλεισµού οικονοµικού φορέα α̟ό δηµόσιες
συµβάσεις
5.2.2. Αν οι υ̟ηρεσίες ̟αρασχεθούν α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη
της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου
χορηγήθηκε, ε̟ιβάλλονται εις βάρος του ̟οινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη
α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ποινικές ρήτρες µ̟ορεί να ε̟ιβάλλονται και σε άλλες ̟ερι̟τώσεις ̟ληµµελούς
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, σύµφωνα µε την ̟ερ. (δ) της ̟αρούσας
̟αραγράφου. Ειδικότερα: ….
Οι ̟οινικές ρήτρες υ̟ολογίζονται ως εξής:
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α) για καθυστέρηση ̟ου ̟εριορίζεται σε χρονικό διάστηµα ̟ου δεν υ̟ερβαίνει το
50% της ̟ροβλε̟όµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε ̟ερί̟τωση
τµηµατικών/ενδιαµέσων ̟ροθεσµιών της αντίστοιχης ̟ροθεσµίας ε̟ιβάλλεται
̟οινική ρήτρα 2,5% ε̟ί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υ̟ηρεσιών ̟ου
̟αρασχέθηκαν εκ̟ρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση ̟ου υ̟ερβαίνει το 50% ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ ε̟ί της συµβατικής αξίας των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρασχέθηκαν εκ̟ρόθεσµα,
γ) οι ̟οινικές ρήτρες για υ̟έρβαση των τµηµατικών ̟ροθεσµιών είναι ανεξάρτητες
α̟ό τις ε̟ιβαλλόµενες για υ̟έρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και
δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής, αν
οι υ̟ηρεσίες ̟ου αφορούν στις ως άνω τµηµατικές ̟ροθεσµίες ̟αρασχεθούν µέσα
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες ̟αρατάσεις αυτής και µε την
̟ροϋ̟όθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί ̟λήρως,
δ) τυχόν άλλες ̟οινικές ρήτρες ̟ου ε̟ιβάλλονται για ̟ληµµελή εκτέλεση των
συµβατικών υ̟οχρεώσεων, εφόσον ̟ροβλέ̟ονται στα συµβατικά τεύχη. Το σύνολο
των ̟οινικών ρητρών αυτής της ̟ερί̟τωσης δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το δέκα τοις
εκατό (10%) της αξίας της σύµβασης, εκτός αν αιτιολογηµένα η αναθέτουσα αρχή
α̟οφασίσει άλλως.
Το ̟οσό των ̟οινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται α̟ό/µε την αµοιβή του
αναδόχου.
Η ε̟ιβολή ̟οινικών ρητρών δεν στερεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκ̟τωτο.
5.3

∆ιοικητικές ̟ροσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων

Ο ανάδοχος µ̟ορεί κατά των α̟οφάσεων ̟ου ε̟ιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου Κυρώσεις), 6.2. (∆ιάρκεια σύµβασης), 6.4. (Α̟όρριψη ̟αραδοτέων –
αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρµογή των συµβατικών όρων, να ασκήσει
̟ροσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώ̟ιον του φορέα ̟ου εκτελεί τη
σύµβαση µέσα σε ανατρε̟τική ̟ροθεσµία (30) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία της
κοινο̟οίησης ή της ̟λήρους γνώσης της σχετικής α̟όφασης. Η εµ̟ρόθεσµη
άσκηση της ̟ροσφυγής αναστέλλει τις ε̟ιβαλλόµενες κυρώσεις. Ε̟ί της ̟ροσφυγής
α̟οφασίζει το αρµοδίως α̟οφαινόµενο όργανο, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του
̟ροβλε̟όµενου στο τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης δ΄ της ̟αραγράφου 11 του
άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός ̟ροθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α̟ό την
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιω̟ηρώς α̟ορριφθείσα. Κατά της α̟όφασης
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης ο̟οιασδή̟οτε φύσης διοικητικής ̟ροσφυγής. Αν
κατά της α̟όφασης ̟ου ε̟ιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµ̟ρόθεσµα η ̟ροσφυγή ή
αν α̟ορριφθεί αυτή α̟ό το α̟οφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η α̟όφαση
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµ̟ρόθεσµα ̟ροσφυγή, αναστέλλονται οι
συνέ̟ειες της α̟όφασης µέχρι αυτή να οριστικο̟οιηθεί.
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5.4

∆ικαστική ε̟ίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τις συµβάσεις
̟ου συνά̟τονται στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας διακήρυξης , ε̟ιλύεται µε την άσκηση
̟ροσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην ο̟οία
εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις ̟αρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν α̟ό την άσκηση της ̟ροσφυγής στο
∆ιοικητικό Εφετείο ̟ροηγείται υ̟οχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς
διαδικασίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο
5.3 της ̟αρούσας, διαφορετικά η ̟ροσφυγή α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Αν ο
ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινο̟ραξία, η ̟ροσφυγή ασκείται είτε α̟ό την ίδια
είτε α̟ό όλα τα µέλη της. ∆εν α̟αιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν
ασκείται α̟ό τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της ο̟οίας δεν σωρεύεται
αίτηµα ακύρωσης ή τρο̟ο̟οίησης διοικητικής ̟ράξης ή ̟αράλειψης.
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6.
6.1

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύµβασης

6.1.1. Η ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί α̟ό την α̟ό την αρµόδια ∆ιεύθυνση η ο̟οία και θα εισηγείται στο
αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο της ΣΤΑΣΥ για όλα τα ζητήµατα ̟ου αφορούν
στην ̟ροσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκ̟λήρωση των
υ̟οχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των ε̟ιβεβληµένων µέτρων λόγω µη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα ̟ου αφορούν σε τρο̟ο̟οίηση
του αντικειµένου και ̟αράταση της διάρκειας της σύµβασης, υ̟ό τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρµόδια υ̟ηρεσία µ̟ορεί, µε α̟όφασή της
να ορίζει για την
̟αρακολούθηση της σύµβασης ως ε̟ό̟τη µε καθήκοντα εισηγητή υ̟άλληλο της
υ̟ηρεσίας. Με την ίδια α̟όφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υ̟άλληλοι της
αρµόδιας υ̟ηρεσίας ή των εξυ̟ηρετούµενων α̟ό την σύµβαση φορέων, στους
ο̟οίους ανατίθενται ε̟ιµέρους καθήκοντα για την ̟αρακολούθηση της σύµβασης.
Σε αυτή την ̟ερί̟τωση ο ε̟ό̟της λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του ε̟ό̟τη είναι, ενδεικτικά, η ̟ιστο̟οίηση της εκτέλεσης του
αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου
µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του ε̟ό̟τη η υ̟ηρεσία ̟ου διοικεί τη
σύµβαση µ̟ορεί να α̟ευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές ̟ρος τον ανάδοχο
̟ου αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.

6.2

∆ιάρκεια σύµβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Το εν λόγω χρονικό
διάστηµα αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης ̟ου
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.
6.3

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

6.3.1 Η ̟αραλαβή των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή ̟αραδοτέων γίνεται α̟ό
ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ου συγκροτείται, σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 και την ̟ερ. δ της
̟αραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς
αναφερόµενα στην ̟αρούσα.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία ̟αραλαβής διενεργείται ο α̟αιτούµενος έλεγχος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µ̟ορεί δε να καλείται να ̟αραστεί και
εκ̟ρόσω̟ος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ε̟ιτρο̟ή
̟αραλαβής: α) είτε ̟αραλαµβάνει τις σχετικές υ̟ηρεσίες ή ̟αραδοτέα, εφόσον
καλύ̟τονται οι α̟αιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή α̟όφαση του
α̟οφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την ̟αραλαβή µε ̟αρατηρήσεις ή
την α̟όρριψη των ̟αρεχοµένων υ̟ηρεσιών ή ̟αραδοτέων, σύµφωνα µε τις
̟αραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές ̟αραλαβές.
6.3.3 Αν η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής κρίνει ότι οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ή τα
̟αραδοτέα δεν αντα̟οκρίνονται ̟λήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται
̟ρωτόκολλο ̟ροσωρινής ̟αραλαβής, ̟ου αναφέρει τις ̟αρεκκλίσεις ̟ου
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δια̟ιστώθηκαν α̟ό τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες
̟αρεκκλίσεις ε̟ηρεάζουν την καταλληλότητα των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή
̟αραδοτέων και συνε̟ώς αν µ̟ορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρµογή της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί ότι, δεν ε̟ηρεάζεται η καταλληλότητα, µε
αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµόδιου α̟οφαινόµενου οργάνου, µ̟ορεί να
εγκριθεί η ̟αραλαβή των εν λόγω ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή ̟αραδοτέων, µε
έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής αξίας, η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να είναι ανάλογη ̟ρος τις
δια̟ιστωθείσες ̟αρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω α̟όφασης, η ε̟ιτρο̟ή
̟αραλαβής υ̟οχρεούται να ̟ροβεί στην οριστική ̟αραλαβή των ̟αρεχόµενων
υ̟ηρεσιών ή ̟αραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό ̟ρωτόκολλο
οριστικής ̟αραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην α̟όφαση.
β) Αν δια̟ιστωθεί ότι ε̟ηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση
του αρµόδιου α̟οφαινόµενου οργάνου α̟ορρί̟τονται οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ή
τα ̟αραδοτέα, µε την ε̟ιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν ̟αρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών α̟ό την
ηµεροµηνία υ̟οβολής του ̟αραδοτέου α̟ό τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει
εκδοθεί ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής της ̟αραγράφου 2 ή ̟ρωτόκολλο µε
̟αρατηρήσεις της ̟αραγράφου 3, θεωρείται ότι η ̟αραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα α̟ό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη ̟αραλαβή και την
̟ληρωµή του αναδόχου, ̟ραγµατο̟οιούνται οι ̟ροβλε̟όµενοι α̟ό τη σύµβαση
έλεγχοι α̟ό ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτείται µε α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου
οργάνου, στην ο̟οία δεν µ̟ορεί να συµµετέχουν ο ̟ρόεδρος και τα µέλη της
ε̟ιτρο̟ής της ̟αραγράφου 6.3.1. Η ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ροβαίνει σε
όλες τις διαδικασίες ̟αραλαβής ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την σύµβαση και συντάσσει
τα σχετικά ̟ρωτόκολλα. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ροκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν ε̟ιστρέφονται ̟ριν την ολοκλήρωση όλων των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό
τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών ̟ρωτοκόλλων. Ο̟οιαδή̟οτε
ενέργεια ̟ου έγινε α̟ό την αρχική ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, δεν λαµβάνεται υ̟όψη.
6.4

Α̟όρριψη ̟αραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρου ή µέρους των ̟αρεχόµενων
υ̟ηρεσιών ή /και ̟αραδοτέων, µε έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής αξίας, µε α̟όφαση
της αναθέτουσας αρχής µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υ̟ηρεσιών ή/και
̟αραδοτέων αυτών µε άλλα, ̟ου να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης,
µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την α̟όφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η
̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υ̟όκειται σε
̟οινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο
5.2.2 της ̟αρούσας, λόγω εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υ̟ηρεσίες ή/και τα ̟αραδοτέα ̟ου
α̟ορρίφθηκαν µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
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συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες
κυρώσεις.
6.5

Ανα̟ροσαρµογή τιµής

∆εν ισχύει
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1.
Λή̟της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ
Ασφάλισης:
Έδρα Λή̟τη
Ασφάλισης:

της ΑΘΗΝΑΣ 67, ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ / ∆ΟΥ:

2.
Περίοδος Α̟ό:
Ασφάλισης:
Έως:
(12:01 ώρα Ελλάδος)

3. Όριο Ευθύνης:

Ανώτατο ̟οσό για το σύνολο €15.000.000 ανά ζηµιογόνο γεγονός
των Ζηµιών για όλους τους και €15.000.000 αθροιστικά για όλη
Ασφαλισµένους για όλες τις την ̟ερίοδο ασφάλισης
ασφαλιστικές καλύψεις και
ε̟εκτάσεις κάλυψης, σωρευτικά,
συµ̟εριλαµβανοµένων
των
εξόδων υ̟εράσ̟ισης.

4. Ε̟ιµέρους Όρια Ασφαλιστική
κάλυψη
3.7 € 250.000 ανά ζηµιογόνο γεγονός
Ευθύνης:
(Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης σχετικά µε και € 250.000 αθροιστικά για όλη
Σωµατικές Βλάβες και Υλικές την ̟ερίοδο ασφάλισης
Ζηµιές):
Πρόσθετη
συµ̟ληρωµατική 10% του ορίου ευθύνης ανά
κάλυψη 4.6 (Ε̟είγοντα Έξοδα ζηµιογόνος γεγονός και αθροιστικά
Υ̟εράσ̟ισης)
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για όλη την ̟ερίοδο ασφάλισης
Έξοδα
Υ̟εράσ̟ισης € 500.000 ανά ζηµιογόνο γεγονός
̟εριστατικού ρύ̟ανσης.
και € 500.000 αθροιστικά για όλη
την ̟ερίοδο ασφάλισης
Έξοδα
Προστασίας
Α̟οκατάστασης Φήµης:

και
€ 250.000 ανά ζηµιογόνο γεγονός
και € 250.000 αθροιστικά για όλη
την ̟ερίοδο ασφάλισης

Τα ε̟ιµέρους όρια ευθύνης
̟εριλαµβάνονται στο Όριο
Ευθύνης
και
σε
καµία
̟ερί̟τωση δεν το αυξάνουν.

5. Προστασία Μη Υ̟ερβάλλον Όριο Ευθύνης για €1.000.000
Εκτελεστικών µελών κάθε
ένα
α̟ό
τα
Μη
του ∆.Σ:
Εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ του
Λή̟τη της Ασφάλισης:
Υ̟ερβάλλον Όριο Ευθύνης €3.000.000
αθροιστικά για όλα τα Μη
Εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ του
Λή̟τη της Ασφάλισης:

6. Α̟αλλαγή

Οι
Α̟αλλαγές
δεν
εφαρµόζονται
σε
Ζηµία
Ασφαλισµένου Προσώ̟ου η
ο̟οία δεν έχει α̟οζηµιωθεί α̟ό
την Εταιρεία (ασφαλιστική
κάλυψη 3.1(i))
Ζηµία α̟ό κάθε Α̟αίτηση:

7. Ετήσιο Ολικό Είναι το ̟οσό των:
Ασφάλιστρο

Καµία Α̟αλλαγή

{ Ποσόν }
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8.
Ηµεροµηνία 18/12/2012
Αναδροµικής
Ισχύος:
9.
Ασφαλιστικές Ο
Ασφαλιστής
̟αρέχει
Καλύψεις:
σύµφωνα µε τους όρους του
Ασφαλιστηρίου τις ακόλουθες
καλύψεις µόνο εφόσον δί̟λα
α̟ό αυτές υ̟άρχει η λέξη
«ισχύει»
Ασφαλιστική κάλυψη 3.1
Ασφαλιστική κάλυψη 3.2
Ασφαλιστική κάλυψη 3.3
Ασφαλιστική κάλυψη 3.4
Ασφαλιστική κάλυψη 3.5
Ασφαλιστική κάλυψη 3.6
Ασφαλιστική κάλυψη 3.7
Ασφαλιστική κάλυψη 3.8
Ασφαλιστική κάλυψη 3.9

Ισχύει
∆εν Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει

Πρόσθετη
κάλυψη 4.1

συµ̟ληρωµατική

Πρόσθετη
κάλυψη 4.2

συµ̟ληρωµατική Ισχύει
Ισχύει

Πρόσθετη
κάλυψη 4.3

συµ̟ληρωµατική Ισχύει

Πρόσθετη
κάλυψη 4.4

συµ̟ληρωµατική

Πρόσθετη
κάλυψη 4.5

συµ̟ληρωµατική

Πρόσθετη
κάλυψη 4.6

συµ̟ληρωµατική

Ισχύει

10.
Γεωγραφικά Παγκοσµίως εξαιρουµένης της Β. Αµερικής
Όρια Κάλυψης:

11.
Συνηµµένοι 1. Εξαίρεση Α̟αιτήσεων ̟ου εγείρονται στη Β. Αµερική
ειδικοί Όροι
2. Εξαίρεση Ρύ̟ανσης (καλύ̟τονται ωστόσο τα Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης
µέχρι το ε̟ιµέρους όριο €500.000)
3. Έξοδα Προστασίας και Α̟οκατάστασης Φήµης µέχρι το ε̟ιµέρους
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όριο €250.000
4. Τρο̟ο̟οίηση Ορισµού 6.9 «Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο»
12.
Πληρωµής

Τρό̟ος Εξάµηνος
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Γενικοί όροι, ̟ου έχουν γενική εφαρµογή σε όλες τις συµβάσεις ̟ου συνά̟τει η
Ασφαλιστική Εταιρία και ρυθµίζουν γενικής φύσης θέµατα, ̟ου δεν
ρυθµίζονται µε τους ειδικούς όρους του Ασφαλιστηρίου και δεν έρχονται σε
αντίθεση µε αυτούς.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, υ̟ερισχύουν οι διατάξεις του ν. 2496/1997 ̟ερί
ασφαλιστικής σύµβασης.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΕΩΣ 9
Οι ακόλουθοι όροι α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος του Ασφαλιστηρίου και ως
Ειδικοί Όροι υ̟ερισχύουν έναντι αντίθετων ̟ροβλέψεων του Ασφαλιστηρίου.
Οι όροι µε έντονα στοιχεία έχουν την έννοια ̟ου έχει συµφωνηθεί στο
Ασφαλιστήριο.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οι ̟αρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις ̟αρέχονται µόνο για Α̟αιτήσεις ̟ου
εγείρονται για ̟ρώτη φορά κατά την Περίοδο Ασφάλισης και
γνωστο̟οιούνται σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου.
3.1 ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο Ασφαλιστής θα:
Α̟οζηµιώσει το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο για τη Ζηµία ή θα καταβάλει για
λογαριασµό του Ασφαλισµένου Προσώ̟ου το ̟οσό της Ζηµίας στο µέτρο ̟ου
το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο δεν έχει α̟οζηµιωθεί α̟ό την Εταιρεία.
Α̟οζηµιώσει την Εταιρεία για τη Ζηµία ̟ου υ̟έστη το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο
στο µέτρο ̟ου το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο έχει α̟οζηµιωθεί α̟ό την Εταιρεία.
3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Ο Ασφαλιστής θα α̟οζηµιώσει την Εταιρεία για τη Ζηµία ̟ου υ̟έστη η ίδια
α̟ό Α̟αίτηση Κινητών Αξιών.
3.3 ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Έρευνας ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε το
Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο.
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3.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει για λογαριασµό κάθε Μη Εκτελεστικού Μέλους
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λή̟τη της Ασφάλισης, το ο̟οίοτελεί υ̟ό την
ιδιότητα αυτή κατά την Περίοδο Ασφάλισης, τη Ζηµία ̟ου αυτό υ̟έστη µέχρι
το Υ̟ερβάλλον Όριο Ευθύνης και στοµέτρο ̟ου δεν έχει α̟οζηµιωθεί α̟ό την
Εταιρεία και δεν α̟οτελεί αντικείµενο καµίας άλλης ασφάλισης.
3.5 ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Έκδοσης ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε το
Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο.
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3.6 ΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ο Ασφαλιστής θα:
Α̟οζηµιώσει το ∆ιευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισµού για τη Ζηµία ή θα
καταβάλλει για λογαριασµό του ∆ιευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισµού το ̟οσό
της Ζηµίας στο µέτρο ̟ου ο ∆ιευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισµού δεν έχει
α̟οζηµιωθεί α̟ό την Εταιρεία, α̟ό τον Ανεξάρτητο Οργανισµό ή α̟ό άλλο
ασφαλιστήριο.
Α̟οζηµιώσει την Εταιρεία για τη Ζηµία ̟ου υ̟έστη ο ∆ιευθυντής Ανεξάρτητου
Οργανισµού στο µέτρο ̟ου ο ∆ιευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισµού έχει
α̟οζηµιωθεί α̟ό την Εταιρεία.
3.7 ΕΞΟ∆Α ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε το
Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο για κάθε Α̟αίτηση σχετικά µε Σωµατικές Βλάβες
και/ή Υλικές Ζηµιές, µέχρι το Ε̟ιµέρους Όριο Ευθύνης ̟ου αναγράφεται στο
στοιχείο 4 του Πίνακα Ασφάλισης.
3.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει (i) τα Έξοδα Εγγύησης και (ii)τα Έξοδα
Α̟οτρο̟ής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα ̟ου
̟ραγµατο̟οίησε το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο.
3.9 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΗΜΗΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλετε Έξοδα Προστασίας και Α̟οκατάστασης
Φήµης ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο µέχρι το ε̟ιµέρους
όριο ευθύνης των €250.000.
4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕς ΚΑΛΥΨΕΙΣ
4.1 ΝΕΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου ε̟εκτείνεται αυτόµατα σε κάθε Θυγατρική, την
ο̟οία ο Λή̟της της Ασφάλισης α̟οκτά ή ιδρύει µετά την έναρξη κάλυψης του
Ασφαλιστηρίου, εκτός αν αυτή η Θυγατρική έχει ̟ρος δια̟ραγµάτευση
Κινητές Αξίες της σε χρηµατιστήριο αξιών ή άλλη οργανωµένη αγορά των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.

21PROC009036684 2021-08-05
Για κάθε εταιρεία ̟ου το συνολικό µεικτό ενεργητικό της είναι µεγαλύτερο α̟ό
το 25% του συνολικού µεικτού ενεργητικού του Λή̟τη της Ασφάλισης, κατά
την ηµεροµηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου, η ̟ρόσθετη συµ̟ληρωµατική
κάλυψη 4.1 ισχύει αυτόµατα για διάρκεια 60 ηµερών α̟ό τη στιγµή ̟ου η
εταιρεία αυτή γίνεται Θυγατρική ή έως τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης,
ό̟οια εκ των δύο χρονικών ̟εριόδων είναι µικρότερη. Μετά το ̟έρας των 60
ηµερών η εταιρεία ̟αύει να θεωρείται Θυγατρική για τους σκο̟ούς του
Ασφαλιστηρίου. Εφόσον ο Λή̟της της Ασφάλισης ζητήσει για την εταιρεία
αυτή ε̟έκταση της κάλυψης για ̟ερίοδο άνω των 60 ηµερών, και εφόσον
υ̟οβάλλει στον Ασφαλιστή ε̟αρκή στοιχεία για την αξιολόγηση του
ασφαλιστικού κινδύνου, ο Ασφαλιστής δύναται αλλά δεν υ̟οχρεούται να
ε̟εκτείνει την κάλυψη σύµφωνα µε όρους ̟ου θα υ̟οβάλλει στο Λή̟τη της
Ασφάλισης. Προϋ̟όθεση για να εκδοθεί ̟ρόσθετη ̟ράξη ̟ου θα ̟ροσαρτάται
στο Ασφαλιστήριο και θα ε̟εκτείνει την κάλυψη για ̟ερίοδο άνω των 60
ηµερών, είναι ο Λή̟της της Ασφάλισης να α̟οδεχτεί τους όρους του
Ασφαλιστή, συµ̟εριλαµβανοµένου ο̟οιουδή̟οτε σχετικού ε̟ασφάλιστρου.
Η κάλυψη ο̟οιασδή̟οτε Α̟αίτησης ̟ου αφορά σε ή σχετίζεται µε
ο̟οιαδή̟οτε Θυγατρική ̟ροϋ̟οθέτει ότι η Άδικη Πράξη έλαβε χώρα κατά τη
χρονική ̟ερίοδο ̟ου η εταιρεία ήταν Θυγατρική του Λή̟τη της Ασφάλισης.
4.2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Λή̟της της Ασφάλισης δικαιούται αυτόµατα Πρόσθετη Περίοδο
Γνωστο̟οίησης διάρκειας 5 ετών α̟ό το λήξη της Περιόδου Ασφάλισης εφόσον
το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί και δεν αντικατασταθεί α̟ό κανενός άλλου
είδους ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης.
4.3 ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Ασφαλιστής θα ̟αρέχει Πρόσθετη Περίοδο Γνωστο̟οίησης ισόβιας
διάρκειας για κάθε Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο ̟ου κατά τη διάρκεια της
Περιόδου Ασφάλισης α̟οχωρεί α̟ό τη θέση του ή συνταξιοδοτείται εφόσον το
Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί και δεν αντικατασταθεί ή στην ̟ερί̟τωση ̟ου το
ασφαλιστήριο ανανέωσης ή αντικατάστασης δεν καλύ̟τει τα α̟ερχόµενα
στελέχη. Η ε̟έκταση 4.3 δεν ισχύει στην ̟ερί̟τωση ̟ου το Ασφαλισµένο
Πρόσω̟ο α̟οχωρεί ή συνταξιοδοτείται εξαιτίας Αλλαγής Ελέγχου.
4.4 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
Ο Ασφαλιστής θα α̟οζηµιώσει τη Ζηµία, ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό Α̟αίτηση ̟ου
αφορά το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο, η ο̟οία εγείρεται για ̟ρώτη φορά κατά των
κληρονόµων, κληροδόχων ή κατα̟ιστευµατοδόχων του, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση
ότι αυτή θα καλυ̟τόταν α̟ό το Ασφαλιστήριο εάν στρεφόταν κατά του
Ασφαλισµένου Προσώ̟ου.
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4.5 ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ο Ασφαλιστής θα α̟οζηµιώσει τη Ζηµία, ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό Α̟αίτηση ̟ου
αφορά το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο, η ο̟οία εγείρεται για ̟ρώτη φορά κατά του
νοµίµου συζύγου του, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η Α̟αίτηση θα καλυ̟τόταν
α̟ό το Ασφαλιστήριο, αν στρεφόταν κατά του Ασφαλισµένου Προσώ̟ου, και
αφορά α̟οζηµίωση για την είσ̟ραξη της ο̟οίας δύναται να γίνει εκτέλεση
κατά ̟εριουσίας, η ο̟οία ανήκει (ή τεκµαίρεται ότι ανήκει) α̟ό κοινού στο
Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο και τον / την νόµιµο σύζυγο, ή ̟εριουσιακού
στοιχείου(ων), ̟ου έχει µεταβιβαστεί α̟ό το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο στον /
στην νόµιµο σύζυγο.
4.6 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΟ∆Α ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Εάν δεν είναι δυνατό να ληφθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος η
̟ροηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή για τα Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης
̟ου α̟αιτούνται ε̟ειγόντως σε σχέση µε Α̟αίτηση, ο Ασφαλιστής θα εγκρίνει
εκ των υστέρων αυτά µέχρι του ̟οσού του 10% του Ορίου Ευθύνης.
5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
5.1 ∆ΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΟΛΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ο Ασφαλιστής δεν υ̟οχρεούται σε ο̟οιαδή̟οτε ̟ληρωµή βάσει του
Ασφαλιστηρίου, αναφορικά µε Ζηµία ̟ου αφορά σε ή σχετίζεται µε:
την µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο α̟όκτηση ο̟οιουδή̟οτε κέρδους ή ωφέλειας, στην
ο̟οία ο Ασφαλισµένος δεν είχε νόµιµο δικαίωµα, ή δόλια ̟ράξη ή ̟αράλειψη.
Οι εξαιρέσεις αυτές εφαρµόζονται µόνο εφόσον α̟οδεικνύονται τελεσίδικα µε
δικαστική α̟όφαση, ή µε α̟όφαση αρµόδιας διοικητικής ή άλλης αρχής ή
οργάνου, καθώς και µε σχετική δικαστική ή εξώδικη οµολογία του
Ασφαλισµένου.
Προκειµένου να εξακριβωθεί η εφαρµογή της εξαίρεσης 5.1, η ̟ράξη ή
̟αράλειψη ενός ή ̟ερισσοτέρων εκ των Ασφαλισµένων δεν θα βαρύνει τα
άλλα Ασφαλισµένα Πρόσω̟α.
5.2 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο Ασφαλιστής δεν υ̟οχρεούται σε ο̟οιαδή̟οτε ̟ληρωµή βάσει του
Ασφαλιστηρίου, αναφορικά µε Ζηµία ̟ου αφορά σε, ̟ροκύ̟τει α̟ό ή
σχετίζεται µε:
(i) Άδικη Πράξη η ο̟οία τελέσθηκε ̟ριν την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος
κάλυψης, ή
(ii) Πραγµατικά ̟εριστατικά ̟ου στοιχειοθετούν ή σχετίζονται µε Άδικες
Πράξεις, οι ο̟οίες αναφέρονται σε ή σχετίζονται µε Α̟αίτηση ̟ου έχει
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γνωστο̟οιηθεί στα ̟λαίσια άλλου ασφαλιστηρίου, συµ̟εριλαµβανοµένου του
ασφαλιστήριου, του ο̟οίου το Ασφαλιστήριο α̟οτελεί ανανέωση ή
αντικατάσταση, ή
(iii) Πραγµατικά ̟εριστατικά ̟ου στοιχειοθετούν ή σχετίζονται µε Άδικες
Πράξεις, οι ο̟οίες αναφέρονται σε ή σχετίζονται µε γεγονότα ̟ου εύλογα
µ̟ορούν να οδηγήσουν σε Α̟αίτηση και έχουν γνωστο̟οιηθεί στα ̟λαίσια
άλλου ασφαλιστηρίου, συµ̟εριλαµβανοµένου του ασφαλιστήριου, του ο̟οίου
το Ασφαλιστήριο α̟οτελεί ανανέωση ή αντικατάσταση, ή
(iv) Εκκρεµή διαδικασία ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης του
Ασφαλιστηρίου. ∆ιευκρινίζεται ότι η εξαίρεση εφαρµόζεται ακόµα και αν η
εκκρεµής διαδικασία ξεκίνησε µ ετά την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος
αλλά ̟ριν την ηµεροµηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου ή
(v) Τα ίδια ̟ραγµατικά ̟εριστατικά µε αυτά της ανωτέρω εκκρεµούς
διαδικασίας.
Για τους σκο̟ούς των εξαιρέσεων 5.2(iv) και 5.2(v), ο όρος «διαδικασία»
̟εριλαµβάνει ενδεικτικά, και όχι ̟εριοριστικά, κάθε αστική, ̟οινική,
διοικητική δίκη ή διαιτησία ή άλλη συναφή διαδικασία ή ε̟ίσηµη ανάκριση,
εξέταση, έρευνα α̟ό ελεγκτική ή ε̟ο̟τική ή άλλη αρµόδια κρατική αρχή
ο̟οιασδή̟οτε δικαιοδοσίας.
5.3 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Ο Ασφαλιστής δεν υ̟οχρεούται σε ο̟οιαδή̟οτε ̟ληρωµή βάσει του
Ασφαλιστηρίου, αναφορικά µε Ζηµία ̟ου αφορά σε ή σχετίζεται µε Σωµατικές
βλάβες και Υλικές Ζηµίες. Η ̟αρούσα εξαίρεση δε θα εφαρµόζεται για τη
Ζηµία ̟ου καλύ̟τεται α̟ό την ασφαλιστική κάλυψη 3.7 Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης
σχετικά µε Σωµατικές Βλάβες και Υλικές Ζηµιές.
5.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΠΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
Ο Ασφαλιστής δεν υ̟οχρεούται να α̟οζηµιώσει ή να καταβάλλει ο̟οιοδή̟οτε
̟οσό σε σχέση µε Α̟αίτηση ΗΠΑ ̟ου ηγέρθη α̟ό ή για λογαριασµό:
(α)

ο̟οιουδή̟οτε Ασφαλισµένου

(β)
Ανεξάρτητου Οργανισµού στον ο̟οίο ο̟οιοδή̟οτε Ασφαλισµένο
Πρόσω̟ο διατελεί ή διατέλεσε ∆ιευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισµού.
Η ̟αρούσα εξαίρεση δε θα εφαρµόζεται:
(i) αναφορικά µε τα Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης ο̟οιουδή̟οτε Ασφαλισµένου
Προσώ̟ου
(ii) σε Α̟αιτήσεις εναντίον του Ασφαλισµένου Προσώ̟ου ̟ου εγείρονται:
1. α̟ό κάτοχο Κινητών Αξιών ή µέλος της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου
Οργανισµού άµεσα ή µέσω εταιρικής ή συλλογικής αγωγής χωρίς την εκούσια
συνδροµή ή συµµετοχή ο̟οιουδή̟οτε Ασφαλισµένου αλλά εξαιτίας νοµικής
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υ̟οχρέωσης του Ασφαλισµένου να συνδράµει, βοηθήσει ή συµµετέχει στην
Α̟αίτηση (pursued by any Security holder or member of any Company or
Outside Entity; Whether directly or derivatively, or pursued as a class action;
And that has not been solicited or brought with the voluntary (rather than
legally required) intervention, assistance or active participation of any Insured);
2. α̟ό ο̟οιοδή̟οτε Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο αναφορικά µε Εργατική
Α̟αίτηση,
3. α̟ό ο̟οιοδή̟οτε Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο σχετικά µε αναγωγικά αιτήµατα ή
α̟οζηµιώσεις, εφόσον αυτές α̟ορρέουν άµεσα α̟ό άλλη Α̟αίτηση, η ο̟οία
καλύ̟τεται α̟ό το Ασφαλιστήριο,
4. α̟ό ̟ρώην µέλος του διοικητικού συµβουλίου, άλλο διευθυντικό στέλεχος ή
εργαζόµενο της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου Οργανισµού,
5. α̟ό τον εκκαθαριστή, σύνδικο ή τον αναγκαστικό διαχειριστή της Εταιρείας
ή του Ανεξάρτητου Οργανισµού είτε άµεσα είτε για λογαριασµό (derivately)
της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου Οργανισµού (pursued by an insolvency
administrator, receiver, trustee or liquidator of any Company or Outside Entity
either directly or derivatively on behalf of a Company or Outside Entity.
(iii) α̟ό Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο ̟ου εµ̟λέκεται σε κάθε ̟ροστατευόµενη
δραστηριότητα ό̟ως αυτή ορίζεται στο 18 U.S.C. 1514(A) (̟ροστασία “whistle
blower” σύµφωνα µε το νόµο Sarbanes-Oxley του 2002) ή κάθε άλλη
̟ροστατευόµενη δραστηριότητα ̟ου ορίζεται σε κάθε άλλη σχετική και
̟αρεµφερή ̟ροστατευτική του “whistle blower” (δηλαδή τον (̟ρώην)
εργαζόµενο ή το µέλος ενός οργανισµού, ιδιαίτερα ε̟ιχείρησης ή δηµόσιας
αρχής / υ̟ηρεσίας, ο ο̟οίος αναφέρει µια ̟αράνοµη ενέργεια ή συµ̟εριφορά
̟ρος τα ̟ρόσω̟α ή αρχές ̟ου έχουν την εξουσία και τη δεδοµένη βούληση να
λάβουν διορθωτικά µέτρα. Οι σχετικές αναφορές µ̟ορεί να είναι εσωτερικές ή
εξωτερικές, ανάλογα µε το αν αφορούν την ίδια την ε̟ιχείρηση των
εργαζοµένων ή άλλη τρίτη ε̟ιχείρηση ή υ̟ηρεσία) εφαρµοστέα διάταξη νόµου.
6. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), ̟ου χρησιµο̟οιούνται µε έντονα στοιχεία στο
Ασφαλιστήριο, έχουν α̟οκλειστικά και µόνον την έννοια ̟ου τους δίδεται
κατωτέρω.
6.1 Άδικη Πράξη
ορίζεται:
(i) όσον αφορά στο Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο:
α)
κάθε ̟ράξη ή ̟αράλειψη ̟ου το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο τέλεσε (ή
φέρεται ότι τέλεσε) υ̟ό ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ιδιότητες ̟ου αναφέρονται στον
ορισµό 6.9 - Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο κατωτέρω, καθώς και ο̟οιαδή̟οτε άλλη
̟ράξη ή ̟αράλειψη για την ο̟οία σύµφωνα µε το νόµο το Ασφαλισµένο
Πρόσω̟ο ευθύνεται α̟οκλειστικά και µόνο λόγω της ανωτέρω αναφερόµενης
ιδιότητάς του, ή
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β)

κάθε ̟ράξη ή ̟αράλειψη ̟ου σχετίζεται µε Εργατική Α̟αίτηση

(ii) όσον αφορά στην Εταιρεία, κάθε ̟ράξη ή ̟αράλειψη ̟ου η Εταιρεία τέλεσε
(ή φέρεται ότι τέλεσε) δια των οργάνων της α̟οκλειστικά και µόνο αναφορικά
µε Κινητές Αξίες.
6.2 Αλλαγή Ελέγχου
ορίζεται καθένα α̟ό τα ̟αρακάτω γεγονότα:
(i) ο Λή̟της της Ασφάλισης συγχωνεύεται ή µεταβιβάζει µε διάσ̟αση, ̟ώληση
ή άλλο τρό̟ο το σύνολο ή ουσιωδώς το σύνολο των ̟εριουσιακών του
στοιχείων µε α̟οτέλεσµα ο Λή̟της της Ασφάλισης να ̟αύει να υφίσταται ως
ανεξάρτητο νοµικό ̟ρόσω̟ο, ή
(ii) ο̟οιοδή̟οτε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο (εκτός αν ̟ρόκειται για
Θυγατρική), είτε µεµονωµένα είτε α̟ό κοινού µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο φυσικό ή
νοµικό ̟ρόσω̟ο, α̟οκτά το δικαίωµα να ασκεί ̟λέον του 50% των
δικαιωµάτων ψήφου στις γενικές συνελεύσεις του Λή̟τη της Ασφάλισης ή να
ελέγχει το διορισµό της ̟λειοψηφίας των µελών του διοικητικού συµβουλίου
του Λή̟τη της Ασφάλισης.
6.3 Ανεξάρτητος Οργανισµός
ορίζεται ο̟οιοδή̟οτε νοµικό ̟ρόσω̟ο εκτός εάν:
(i) είναι Θυγατρική, ή
(ii) είναι τρα̟εζικός ή άλλος χρηµατοοικονοµικός ή χρηµατο̟ιστωτικός
οργανισµός, εταιρεία ε̟ενδύσεων, ε̟ιχειρηµατικών συµµετοχών και
οργανισµός συλλογικών ε̟ενδύσεων καθώς και συναφή ε̟ενδυτικά σχήµατα,
εταιρεία συµβούλων ε̟ενδύσεων ή µεσιτών ε̟ενδύσεων ή διαχείρισης
ε̟ενδύσεων, χρηµατιστηριακή ή άλλη συναφής ε̟ιχείρηση, ασφαλιστική
εταιρεία ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη ε̟ιχείρηση ε̟ιδιώκει συναφείς ή ̟αρεµφερείς µε
τις ανωτέρω δραστηριότητες, ή
(iii) οι Κινητές Αξίες του είναι εισηγµένες ή δια̟ραγµατεύονται σε
χρηµατιστήριο ή αγορά των ΗΠΑ ή / και έχει την υ̟οχρέωση να υ̟οβάλει
αναφορές, οικονοµικές καταστάσεις ή άλλα έγγραφα στο United States
Securities and Exchange Commission (SEC) σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
(Section 13 of the US Securities and Exchange Act 1934).
6.4 Α̟αίτηση
ορίζεται:
(i)
(α)
ο̟οιαδή̟οτε έγγραφη χρηµατική α̟αίτηση, αγωγή ή άλλο
ένδικο βοήθηµα ενώ̟ιον των αστικών, διοικητικών δικαστηρίων, διαιτητικής,
διοικητικής ή άλλης ε̟ίσηµης αρχής για χρηµατική α̟οζηµίωση ή άλλη
α̟οκατάσταση, ή
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(β)

ο̟οιαδή̟οτε ̟οινική διαδικασία, ή

(γ)

ο̟οιαδή̟οτε Α̟αίτηση Κινητών Αξιών,

̟ου εγείρεται εναντίον του Ασφαλισµένου αναφορικά µε συγκεκριµένη Άδικη
Πράξη, ή
(ii) ο̟οιαδή̟οτε Έρευνα, ή
(iii) α̟όφαση έκδοσης Ασφαλισµένου Προσώ̟ου σε άλλη χώρα, ή
(iv) ο̟οιαδή̟οτε διαδικασία ̟ου έχει ως σκο̟ό την έκδοση Α̟όφασης
Ασφαλιστικών Μέτρων ή την ε̟ιβολή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα κατά του
Ασφαλισµένου Προσώ̟ου.
6.5 Α̟αίτηση ΗΠΑ
ορίζεται κάθε Α̟αίτηση, η ο̟οία εγείρεται στις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής (Η.Π.Α.) ή βασίζεται στο δίκαιο των Η.Π.Α ή αναφέρεται σε ̟ράξεις,
̟αραλείψεις και γεγονότα ̟ου έλαβαν χώρα στις Η.Π.Α. Στην έννοια των
Η.Π.Α. συµ̟εριλαµβάνονται όλες οι Πολιτείες, τα εδάφη και οι ε̟ικράτειες
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
6.6 Α̟αίτηση Κινητών Αξιών
ορίζεται η έγγραφη χρηµατική α̟αίτηση, αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθηµα
ενώ̟ιον των αστικών, ̟οινικών, διοικητικών δικαστηρίων, διαιτητικής,
διοικητικής ή άλλης ε̟ίσηµης αρχής ̟ου εγείρεται κατά του Ασφαλισµένου,η
ο̟οία ε̟ικαλείται ̟αράβαση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας
νοµοθεσίας ̟ου αφορούν στις Κινητές Αξίες (συµ̟εριλαµβανοµένων,
ενδεικτικά και χωρίς ̟εριορισµό της γενικότητας των ανωτέρω, των διατάξεων
̟ερί αγοράς, ̟ώλησης, ̟ροσφοράς και ̟ροσέλκυσης ̟ροσφοράς για αγορά ή
̟ώληση Κινητών Αξιών) και ̟ου:
(i) εγείρει κάθε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο αναφορικά µε την αγορά ή ̟ώληση
ή ̟ροσφορά ή ̟ροσέλκυση ̟ροσφοράς για αγορά ή ̟ώληση Κινητών Αξιών
της Εταιρείας, ή
(ii) εγείρει κάθε κάτοχος Κινητών Αξιών της Εταιρείας αναφορικά µε
δικαιώµατα ̟ου έχει ως κάτοχος Κινητών Αξιών ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό την
Εταιρεία, ή
(iii) εγείρεται για λογαριασµό της Εταιρείας α̟ό τον κάτοχο Κινητών Αξιών
της Εταιρείας (derivative action), εφόσον τούτο ̟ροβλέ̟εται α̟ό το
εφαρµοστέο δίκαιο της Α̟αίτησης.
Η Α̟αίτηση Κινητών Αξιών δεν ̟εριλαµβάνει: (i) διοικητικά ή συναφή µέτρα
και κυρώσεις (ενδεικτικά και χωρίς ̟εριορισµό των ανωτέρω αναφέρονται
µέτρα, κυρώσεις και ̟ρόστιµα της ε̟ιτρο̟ής κεφαλαιαγοράς και του
χρηµατιστηρίου αξιών) κατά της Εταιρείας,
καθώς και έρευνες ̟ου
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διεξάγονται στις υ̟οθέσεις της Εταιρείας, ή (ii) Εργατική Α̟αίτηση σε σχέση µε
δικαιώµατα ̟ροαίρεσης και τα εξ αυτών δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις.
6.7 Α̟αλλαγή
ορίζεται το ̟οσό ̟ου αναφέρεται στο στοιχείο 6 του Πίνακα Ασφάλισης.
6.8 Α̟όφαση Ασφαλιστικών Μέτρων – Μέτρα ̟οινικού χαρακτήρα
Α̟όφαση Ασφαλιστικών Μέτρων
ορίζεται κάθε δικαστική α̟όφαση, ̟ράξη της δικαστικής ή άλλης ε̟ίσηµης
αρχής κατά του Ασφαλισµένου Προσώ̟ου ̟ου ε̟ιβάλλει στο Ασφαλισµένο
Πρόσω̟ο:
(i) α̟αγόρευση νοµικής και ̟ραγµατικής µεταβολής ή συντηρητική κατάσχεση
ή ο̟οιοδή̟οτε άλλο ασφαλιστικό µέτρο ή βάρος ̟ου εµ̟οδίζει το
Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο να ασκήσει τα ̟λήρη δικαιώµατα ιδιοκτησίας και
ελέγχου ̟ου έχει ε̟ί της κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας του, ή
(ii) στέρηση άσκησης των καθηκόντων του ως µέλος του διοικητικού
συµβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας.
Μέτρα ̟οινικού χαρακτήρα
ορίζονται κάθε δικαστική α̟όφαση, ̟ράξη της εισαγγελικής, δικαστικής ή
άλλης ε̟ίσηµης αρχής κατά του Ασφαλισµένου Προσώ̟ου ̟ου ε̟ιβάλλει στο
Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο:
(i) νόµιµη ̟ροσωρινή κράτηση, ̟ροφυλάκιση, ̟εριορισµό κατ’ οίκο ή άλλο
̟εριοριστικό όρο, ή
(ii) το µέτρο της α̟έλασης µετά α̟ό την για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ανάκληση
νόµιµης άδειας ̟αραµονής, εκτός α̟ό αυτόν της ̟οινικής καταδίκης του.
6.9 Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο
ορίζεται κάθε φυσικό ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Ασφάλισης ήταν, είναι ή γίνεται:
(i) µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της
Εταιρείας,
(ii) Υ̟άλληλος της Εταιρείας,
(iii) ∆ιευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισµού.
αλλά µόνο στην ̟ερί̟τωση και στο µέτρο ̟ου το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο τελεί
υ̟ό τις ανωτέρω ιδιότητες.
∆ιευκρινίζεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές, σύνδικοι, εκκαθαριστές, αναγκαστικοί
διαχειριστές, λοι̟οί σύµβουλοι, ή άλλα ̟ρόσω̟α ανάλογης ιδιότητας ̟ου δεν
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έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την Εταιρεία δεν εµ̟ί̟τουν στην έννοια
του Ασφαλισµένου Προσώ̟ου.
6.10 Ασφαλισµένος
ορίζεται κάθε Εταιρεία και κάθε Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο.
6.11 Ασφαλιστήριο
ορίζεται η ̟αρούσα ασφαλιστική σύµβαση, συµ̟εριλαµβανοµένων των
συνηµµένων ειδικών όρων και ̟αραρτηµάτων, τα ο̟οία α̟οτελούν
ανα̟όσ̟αστο τµήµα της.
6.12 Ασφαλιστής
ορίζεται η Ασφαλιστική Εταιρεία, η ο̟οία αναφέρεται στο στοιχείο 10 του
Πίνακα Ασφάλισης.
6.13 ∆ιευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισµού
Ορίζεται κάθε φυσικό ̟ρόσω̟ο, το ο̟οίο µετά α̟ό έγγραφη ̟ρόταση της
Εταιρείας, κατά διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ήταν, είναι ή γίνεται µέλος
της διοίκησης, διαχειριστής, θεµατοφύλακας ή έχει ̟αρόµοια θέση σε
Ανεξάρτητο Οργανισµό.
6.14 Έξοδα Α̟οτρο̟ής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων ̟οινικού χαρακτήρα
ορίζεται η εύλογη αµοιβή δικηγόρων και τα έξοδα ̟ου κατέβαλε το
Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο µε την ̟ροηγούµενη έγγραφη έγκριση του Ασφαλιστή
για την α̟οφυγή της έκδοσης Α̟όφασης Ασφαλιστικών Μέτρων ή της
ε̟ιβολής Μέτρων ̟οινικού χαρακτήρα ή για την α̟όρριψη, µεταρρύθµιση ή
ανάκληση Α̟όφασης Ασφαλιστικών Μέτρων ̟ου εκδόθηκε κατά την Περίοδο
Ασφάλισης ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα ̟ου ε̟ιβλήθηκαν κατά την
Περίοδο Ασφάλισης.
6.15 Έξοδα Εγγύησης
ορίζονται τα εύλογα έξοδα και κόστος (τόκοι, αµοιβή τρα̟έζης κτλ), αλλά όχι
το κεφάλαιο ή ο̟οιαδή̟οτε εξασφάλιση α̟αιτείται, για την έκδοση της
εγγυοδοσίας ή σχετικού ̟ιστωτικού µέσου, ̟ου ε̟ιβάλλεται στο Ασφαλισµένο
Πρόσω̟ο ως ̟εριοριστικός όρος κατά την Περίοδο Ασφάλισης σε σχέση µε
Α̟αίτηση ̟ου καλύ̟τεται α̟ό το Ασφαλιστήριο ή σε αντικατάσταση
Α̟όφασης Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων ̟οινικού χαρακτήρα.
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6.16 Έξοδα Έκδοσης (Extradition Costs)
ορίζονται οι εύλογες αµοιβές, δα̟άνες και έξοδα, ̟ου ̟ροκαλούνται µε την
̟ροηγούµενη γρα̟τή συναίνεση του Ασφαλιστή
i) Σχετικά µε κάθε διαδικασία έκδοσης ή σχετική ̟ροσφυγή,
ο̟οιεσδή̟οτε αιτήσεις ̟ερί αµφισβητήσεως του καθορισµού δικαιοδοσίας κατά
την εφαρµογή ο̟οιουδή̟οτε νόµου εκδόσεως, ο̟οιαδή̟οτε αµφισβήτηση
εναντίον α̟οφάσεως εκδόσεως α̟ό τις αρµόδιες αρχές ή αιτήσεις ενώ̟ιον του
Ευρω̟αικού ∆ικαστηρίου Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων ή συναφούς δικαστηρίου
σε άλλη δικαιοδοσία.
ii)
α) κάθε συµβούλου διαχείρισης κρίσεων και/ή φορολογικού
συµβούλου, ο ο̟οίος ̟ροσλαµβάνεται α̟ό Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο
α̟οκλειστικά και σε άµεση σχέση µε τις αναφερόµενες υ̟ό (i) ανωτέρω
διαδικασίες.
β)
συµβούλων δηµοσίων σχέσεων οι ο̟οίοι ̟ροσλαµβάνονται α̟ό
Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο και τα ο̟οία ̟ροκαλούνται α̟οκλειστικά και σε
άµεση σχέση µε διαδικασίες έκδοσης εναντίον αυτού του Ασφαλισµένου
Προσώ̟ου.
6.17 Έξοδα Έρευνας
ορίζονται οι εύλογες και α̟αραίτητες αµοιβές, έξοδα και δα̟άνες, ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται αναφορικά µε την ̟ροετοιµασία και ̟αράσταση του
Ασφαλισµένου Προσώ̟ου σε Έρευνα µετά α̟ό ̟ροηγούµενη έγγραφη
συναίνεση του Ασφαλιστή. Τα Έξοδα Έρευνας δεν ̟εριλαµβάνουν αµοιβές,
µισθούς ή άλλου είδους α̟οζηµίωση των Ασφαλισµένων Προσώ̟ων καθώς και
α̟οζηµίωση ή ο̟οιαδή̟οτε έξοδα της Εταιρείας.
6.18 Έξοδα Προστασίας και Α̟οκατάστασης Φήµης
ορίζονται η εύλογη αµοιβή και τα έξοδα ̟ου κατέβαλε το Ασφαλισµένο
Πρόσω̟ο σε σύµβουλο δηµοσίων σχέσεων ̟ου ̟ροσέλαβε µετά α̟ό έγγραφη
έγκριση του Ασφαλιστή για να α̟οκαταστήσει και ̟ροστατεύσει τη φήµη και
υ̟όληψή του µετά α̟ό την τελεσίδικη α̟όρριψη Α̟αίτησης ̟ου ηγέρθηκε
εναντίον του.
6.19 Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης
ορίζονται οι εύλογες και α̟αραίτητες αµοιβές, έξοδα και δα̟άνες ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται α̟ό ή για λογαριασµό του Ασφαλισµένου µε την
̟ροηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή για τη µελέτη, υ̟εράσ̟ιση
και τυχόν συµβιβασµό της Α̟αίτησης. Τα Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης δεν
̟εριλαµβάνουν αµοιβές, µισθούς ή άλλου είδους α̟οζηµίωση των
Ασφαλισµένων Προσώ̟ων καθώς και α̟οζηµίωση ή άλλα έξοδα της Εταιρείας.
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6.20 Εργατική Α̟αίτηση
ορίζεται η Α̟αίτηση ̟ου εγείρεται κατά Ασφαλισµένου Προσώ̟ου και
σχετίζεται µε θέµατα α̟ασχόλησης ̟ροσω̟ικού ̟ου εµ̟ί̟τουν σε µία ή
̟ερισσότερες α̟ό τις κατωτέρω ̟ερι̟τώσεις:
(i) ̟αράνοµη ή/και καταχρηστική καταγγελία ή λύση της σύµβασης
εξαρτηµένης εργασίας, εξαιρουµένων των αξιώσεων για α̟οζηµίωση
α̟όλυσης, µισθούς υ̟ερηµερίας, δεδουλευµένες α̟οδοχές, κάθε είδους
ε̟ιδόµατα και ̟αροχές, ό̟ως ιδιωτικές ασφαλίσεις σύνταξης και
ιατροφαρµακευτικής ̟ερίθαλψης, δικαιώµατα ̟ροαίρεσης σε µετοχές (stock
options) ή άλλα συναφή ̟ρογράµµατα καθώς και κοινωνικοασφαλιστικές
εισφορές,
(ii) µερολη̟τική διάκριση (discrimination),
(iii) ̟αρα̟λανητικές δηλώσεις, δηµοσιεύσεις, αγγελίες ή διαφηµίσεις σε σχέση
µε την εργατική α̟ασχόληση,
(iv) ̟αράνοµη άρνηση ̟ρόσληψης ή ̟ροαγωγής, ̟αράνοµη στέρηση
ε̟αγγελµατικής ευκαιρίας, ̟αράνοµη ̟ειθαρχική ̟οινή, ̟ληµµελής
αξιολόγηση α̟όδοσης,
(v) σεξουαλική ̟αρενόχληση εντός του εργασιακού χώρου,
(vi) ̟αραβίαση ̟ροσω̟ικού α̟ορρήτου και ̟ροσω̟ικών δεδοµένων,
(vii) δυσφήµηση, ̟ροσβολή της ̟ροσω̟ικότητας, ̟ρόκληση ηθικής βλάβης
̟ου δια̟ράττεται ή φέρεται να δια̟ράττεται σε βάρος ̟ρώην, υφιστάµενου ή
υ̟οψήφιου Υ̟αλλήλου ή Ασφαλισµένου Προσώ̟ου σε σχέση µε την
̟ραγµατική ή ̟ροσδοκώµενη α̟ασχόληση του ως εργαζόµενου στην Εταιρεία.
6.21 Έρευνα
ορίζεται κάθε ε̟ίσηµη εξέταση, έρευνα ή ανάκριση ̟ου διενεργείται στις
υ̟οθέσεις της Εταιρείας ή αφορά Ασφαλισµένα Πρόσω̟α λόγω της ιδιότητάς
τους αυτής στην Εταιρεία, εφόσον αυτά είναι εκ του νόµου υ̟οχρεωµένα να
̟αραστούν στην έρευνα ή καλούνται εγγράφως ̟ρος τούτο α̟ό την αρµόδια
αρχή για έρευνα ̟ου στρέφεται στο ̟ρόσω̟ό τους. ∆ιευκρινίζεται ότι η Έρευνα
θεωρείται ότι διενεργείται για ̟ρώτη φορά κατά το χρόνο ̟ου το Ασφαλισµένο
Πρόσω̟ο υ̟οχρεώθηκε για ̟ρώτη φορά να ̟αραστεί σ’ αυτή ή κλήθηκε
εγγράφως ̟ρος τούτο.
Η Έρευνα δεν ̟εριλαµβάνει ανακρίσεις, εξετάσεις ή έρευνες ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται σε ε̟ί̟εδο κλάδου στον ο̟οίο δραστηριο̟οιείται η
Εταιρεία.
6.22 Εταιρεία
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ορίζεται ο Λή̟της της Ασφάλισης ̟ου αναφέρεται στο στοιχείο 1 του Πίνακα
Ασφάλισης καθώς και οι Θυγατρικές αυτού.
6.23 Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο
ορίζεται το συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο ̟ου αναφέρεται στο στοιχείο 7 του
Πίνακα Ασφάλισης, συµ̟εριλαµβανοµένου του ασφαλίστρου ̟ου µ̟ορεί να
̟ροβλέ̟εται σε ̟ρόσθετες ̟ράξεις του ̟αρόντος.
6.24 Ζηµία
ορίζεται:
(i) η ε̟ιδικασθείσα χρηµατική α̟οζηµίωση, συµ̟εριλαµβανοµένης της
χρηµατικής ικανο̟οίησης για ηθική βλάβη, δυνάµει τελεσίδικης δικαστικής ή
διαιτητικής α̟όφασης ̟ου έχει εκδοθεί σε βάρος του Ασφαλισµένου κατ’
α̟οδοχή Α̟αίτησης ̟ου είχε εγερθεί εναντίον του και καλύ̟τεται σύµφωνα µε
τους όρους του Ασφαλιστηρίου,
(ii) το χρηµατικό ̟οσό στο ο̟οίο ε̟ήλθε συµβιβασµός της Α̟αίτησης, εφόσον
ο συµβιβασµός έγινε µετά α̟ό ̟ροηγούµενη έγγραφη συναίνεση του
Ασφαλιστή,
(iii) τα δικαστικά έξοδα στα ο̟οία καταδικάστηκε ο Ασφαλισµένος, αλλά µόνο
κατ’ αντιστοιχία µε τις καλυ̟τόµενες α̟ό το Ασφαλιστήριο Α̟αιτήσεις,
(iv) τα Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης, Έξοδα Έρευνας, Έξοδα Έκδοσης, Έξοδα Εγγύησης,
Έξοδα Α̟οτρο̟ής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, και
Έξοδα Προστασίας και Α̟οκατάστασης Φήµης.
(v) Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οίας µε βάση το δίκαιο σύµφωνα µε το ο̟οίο έχει
κριθεί η Α̟αίτηση, ̟ροβλέ̟ονται “non-compensatory damages including
punitive, exemplary, aggravated or multiple damages” (α̟οζηµίωση ̟ου δεν
δίδεται για την α̟οκατάσταση της ζηµίας, συµ̟εριλαµβανοµένης της
«̟αραδειγµατικής», «σωρευτικής» και «̟ολλα̟λής» α̟οζηµίωσης) ή άλλης
̟αρόµοιας α̟οζηµίωσης, η ως άνω α̟οζηµίωση θα συµ̟εριλαµβάνεται στην
έννοια της Ζηµίας.
Η Ζηµία δεν ̟εριλαµβάνει:
(i) τέλη και φόρους,
(ii) α̟οζηµίωση α̟όλυσης, µισθούς υ̟ερηµερίας, δικαιώµατα ̟ροαίρεσης, και
ο̟οιουδή̟οτε είδους α̟οζηµίωση σχετικά µε εργατικές ̟αροχές,
(iii) ο̟οιοδή̟οτε ̟οσόν το ο̟οίο ο Aσφαλισµένος δεν υ̟οχρεούται α̟ό το
νόµο να καταβάλει και δεν εµ̟ί̟τει στις Ασφαλιστικές καλύψεις του
Ασφαλιστηρίου,
(iv) α̟οζηµίωση για ευθύνη και ̟ράγµατα τα ο̟οία εκ του νόµου δεν είναι
ασφαλίσιµα,
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(v) ψυχική οδύνη, α̟οθετική ζηµία, ̟ρόστιµα, χρηµατικές ̟οινές και εξαγορά
̟οινής.
6.25 Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος
ορίζεται η ηµεροµηνία ̟ου αναφέρεται στο στοιχείο 8 του Πίνακα Ασφάλισης.
6.26 Θυγατρική
ορίζεται :
(i) η κατά την έννοια του άρθρου 42ε ̟αρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 θυγατρική
εταιρεία του Λή̟τη της Ασφάλισης κατά την ηµέρα έναρξης ισχύος του
Ασφαλιστηρίου ή για τους σκο̟ούς της Ε̟έκτασης Κάλυψης 4.1 κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, ή
(ii) κάθε ε̟ιχείρηση στην ο̟οία ο Λή̟της της Ασφάλισης έχει άµεσα ή έµµεσα
µέσω άλλων εταιρειών:
τον έλεγχο του διορισµού του διοικητικού συµβουλίου, ή
τον έλεγχο ̟ερισσοτέρου α̟ό το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου στη γενική
συνέλευση των µετόχων, ή
στην κατοχή του ̟ερισσότερο α̟ό το ήµισυ του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου
κατά την ηµέρα έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή για τους σκο̟ούς της
Ε̟έκτασης Κάλυψης 4.1 κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης.
6.27 Κινητές Αξίες
ορίζονται κάθε µετοχή, µερίδιο ή οµόλογο ή άλλη κινητή αξία ̟ου
ενσωµατώνει δικαίωµα συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο µίας Εταιρείας ή
αξίωση χρηµατικής ή άλλης καταβολής α̟ό την Εταιρεία.
6.28 Λή̟της της Ασφάλισης
ορίζεται η εταιρεία ̟ου αναγράφεται στο στοιχείο 1 του Πίνακα Ασφάλισης.
6.29 Όριο Ευθύνης
ορίζεται το ̟οσό ̟ου αναφέρεται στο στοιχείο 3 του Πίνακα Ασφάλισης.
6.30 Πίνακας Ασφάλισης
ορίζεται ο ̟ίνακας ασφάλισης ̟ου ̟αρατίθεται στην αρχή του Ασφαλιστηρίου
και ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Ασφαλιστηρίου.
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6.31 Περίοδος Ασφάλισης
ορίζεται η χρονική ̟ερίοδος α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο στοιχείο
2 του Πίνακα Ασφάλισης.
6.32 Πρόσθετη Περίοδος Γνωστο̟οίησης
ορίζεται η χρονική ̟ερίοδος ̟ου ακολουθεί χωρίς διαλείµµατα την Περίοδο
Ασφάλισης κατά τη διάρκεια της ο̟οίας µ̟ορεί να γνωστο̟οιηθεί εγγράφως
στον Ασφαλιστή κάθε Α̟αίτηση ̟ου εγείρεται για ̟ρώτη φορά κατά την
Περίοδο Ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια αυτής της ̟εριόδου, αναφορικά µε:
Άδικη Πράξη ̟ου τελέστηκε (ή φέρεται ότι τελέστηκε) µετά την Ηµεροµηνία
Αναδροµικής Ισχύος και ̟ριν α̟ό τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης,
Έρευνα, α̟όφαση έκδοσης Ασφαλισµένου Προσώ̟ου σε άλλη χώρα ή
Α̟όφαση Ασφαλιστικών µέτρων ή Μέτρα Ποινικού Χαρακτήρα, ̟ου
σχετίζονται µε γεγονότα ̟ου συνέβησαν ή ̟ροέκυψαν για ̟ρώτη φορά µετά
την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος και ̟ριν α̟ό τη λήξη της Περιόδου
Ασφάλισης.
Η έγγραφη γνωστο̟οίηση της ως άνω Α̟αίτησης θα γίνεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 7.1 του Ασφαλιστηρίου.
Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστο̟οίησης δεν θα ισχύει σε ̟ερί̟τωση καταγγελίας
του Ασφαλιστηρίου ή µη καταβολής του Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου.
6.33 Σωµατικές Βλάβες και Υλικές Ζηµιές
ορίζεται κάθε σωµατική βλάβη, ασθένεια, αρρώστια, ανικανότητα, θάνατος,
ψυχική οδύνη, υλική ζηµία, ζηµία ή α̟ώλεια κινητής ή ακίνητης ̟εριουσίας,
συµ̟εριλαµβανοµένης της α̟οζηµίωσης για α̟ώλεια χρήσης αυτών και της
ηθικής βλάβης συνε̟εία των ανωτέρω.
6.34 Υ̟άλληλος
ορίζεται ο̟οιοδή̟οτε φυσικό ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο τελεί σε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας µε την Εταιρεία. Στην έννοια του Υ̟αλλήλου ̟εριλαµβάνεται κάθε
φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟λήρους, µειωµένης, ε̟οχιακής ή ̟ροσωρινής α̟ασχόλησης.
Εξαιρούνται, όµως, τα ̟ρόσω̟α ̟ου α̟ασχολούνται µέσω εταιρειών µίσθωσης
̟ροσω̟ικού, οι ανεξάρτητοι εργολάβοι, σύµβουλοι, οι µεσίτες, ̟ράκτορες,
̟αραγγελιοδόχοι, ̟ροµηθευτές και αντι̟ρόσω̟οι της Εταιρείας καθώς και οι
̟ροστηθέντες αυτών.
6.35 Υ̟ερβάλλον Όριο Ευθύνης
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ορίζεται το ̟οσό ̟ου αναφέρεται στο στοιχείο 5 του Πίνακα Ασφάλισης και
̟ου είναι διαθέσιµο για κάθε Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Λή̟τη της Ασφάλισης όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα
̟αρακάτω:
το Όριο Ευθύνης, και
το συνολικό όριο ασφαλιστικής ευθύνης κάθε άλλου ασφαλιστηρίου, είτε αυτό
α̟οτελεί ασφάλεια υ̟ερβάλλοντος είτε όχι, και
κάθε άλλη δυνατή α̟οζηµίωση για τη Ζηµία ̟ου υ̟έστη το Μη Εκτελεστικό
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συµ̟εριλαµβανοµένης της α̟οζηµίωσης
α̟ό την Εταιρεία.
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
7.1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ο Ασφαλισµένος υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή
κάθε Α̟αίτηση το γρηγορότερο δυνατό σύµφωνα µε τις εκάστοτε συνθήκες και
̟εριστάσεις και σε κάθε ̟ερί̟τωση εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την
ηµεροµηνία, ̟ου αυτή έγινε γνωστή στον Ασφαλισµένο. Η γνωστο̟οίηση αυτή
γίνεται είτε κατά την Περίοδο Ασφάλισης, είτε κατά την Πρόσθετη Περίοδο
Γνωστο̟οίησης (αν ισχύει), είτε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην
̟αράγραφο 7.2 Συνδεδεµένες Α̟αιτήσεις και Περιστατικά. Ειδικά για
Α̟αιτήσεις οι ο̟οίες ηγέρθησαν για ̟ρώτη φορά ̟ριν α̟ό τη λήξη της
Περιόδου Ασφάλισης ή της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστο̟οίησης (αν ισχύει)
και εφόσον δεν έχει ̟εράσει διάστηµα µεγαλύτερο των 60 ηµερών α̟ό την
ηµεροµηνία έγερσης της Α̟αίτησης η γνωστο̟οίηση της Α̟αίτησης µ̟ορεί να
γίνει εντός 60 ηµερών α̟ό το τέλος της Περιόδου Ασφάλισης ή Πρόσθετης
Περιόδου Γνωστο̟οίησης (αν ισχύει).
Ο Ασφαλισµένος δύναται να γνωστο̟οιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή εντός
της Περιόδου Ασφάλισης, ο̟οιοδή̟οτε γεγονός ή ̟εριστατικό, το ο̟οίο µ̟ορεί
εύλογα να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει στην έγερση Α̟αίτησης µαζί µε ̟λήρεις
̟ληροφορίες σχετικά µε τις ηµεροµηνίες, τα εµ̟λεκόµενα ̟ρόσω̟α, τα
̟εριστατικά και ο̟οιαδή̟οτε συµ̟ληρωµατική ̟ληροφορία ζητηθεί α̟ό τον
Ασφαλιστή.
Όλες οι γνωστο̟οιήσεις ̟ου αφορούν σε Α̟αιτήσεις και γεγονότα ή
̟εριστατικά τα ο̟οία µ̟ορεί εύλογα να οδηγήσουν σε Α̟αίτηση ̟ρέ̟ει να
γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση ̟ου αναγράφεται στο στοιχείο 10 του
Πίνακα Ασφάλισης.
7.2 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ασφαλισµένος γνωστο̟οιήσει ο̟οιαδή̟οτε Α̟αίτηση ή
ο̟οιοδή̟οτε γεγονός µ̟ορεί εύλογα να οδηγήσει σε Α̟αίτηση (σύµφωνα µε τα
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όσα ορίζονται στην ̟αράγραφο 7.1 Γνωστο̟οίηση Α̟αιτήσεων και
Περιστατικών), τότε κάθε Α̟αίτηση ̟ου θα εγερθεί ο̟οιαδή̟οτε στιγµή
µεταγενέστερα (ακόµα και µετά τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης ή της
Πρόσθετης Περιόδου Γνωστο̟οίησης), και η ο̟οία στηρίζεται, βασίζεται ή
οφείλεται στα ίδια ̟ραγµατικά ̟εριστατικά ή γεγονότα µε αυτά της ̟ρώτης
γνωστο̟οίησης, θα θεωρείται ότι εγέρθηκε κατά του Ασφαλισµένου και ότι
γνωστο̟οιήθηκε στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της ̟ρώτης γνωστο̟οίησης.
Η Ασφαλιστική υ̟οχρεούται εντός εξήντα (60) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία
Γνωστο̟οίησης του Ασφαλισµένου Α̟αιτήσεων και/ ή Περιστατικών να
α̟αντήσει εάν σύµφωνα µε τα ̟λήρη στοιχεία του ̟εριστατικού ή της
α̟αίτησης ενεργο̟οιείται το ασφαλιστήριο για την ̟αροχή των καλύψεων ̟ου
ισχύουν κάθε φορά.
Περισσότερες α̟ό µία Α̟αιτήσεις οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν α̟ό, σχετίζονται µε, ή
βασίζονται στα ίδια ̟ραγµατικά ̟εριστατικά, είναι συναφείς ή έχουν την ίδια
̟ραγµατική αιτία, θα θεωρούνται για τους σκο̟ούς του Ασφαλιστηρίου ως µία
µοναδική Α̟αίτηση, ανεξάρτητα α̟ό το εάν οι Α̟αιτήσεις έχουν εγερθεί κατά
του ίδιου ή διαφορετικών Ασφαλισµένων, α̟ό τους ίδιους ή διαφορετικούς
ενάγοντες και έχουν την ίδια ή διαφορετική νοµική βάση.
7.3 ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Οι Ασφαλισµένοι οφείλουν να µεριµνούν οι ίδιοι για την άµυνα και
α̟όκρουση των Α̟αιτήσεων ̟ου καλύ̟τονται µε το Ασφαλιστήριο.
∆ιευκρινίζεται ότιο Ασφαλιστής δεν αναλαµβάνει υ̟οχρέωση υ̟εράσ̟ισης
ο̟οιασδή̟οτε α̟ό τις ανωτέρω Α̟αιτήσεις. Προκειµένου, όµως, να ισχύσει η
κάλυψη του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής θα έχει δικαίωµα και ο
Ασφαλισµένος υ̟οχρέωση και ασφαλιστικό βάρος να ενηµερώνει
̟ροηγουµένως και να συνεργάζεται ̟λήρως µε τον Ασφαλιστή για την άµυνα,
α̟όκρουση, δια̟ραγµατεύσεις ή συµβιβασµό ο̟οιασδή̟οτε Α̟αίτησης. Σε
̟ερί̟τωση Α̟αίτησης, ο Ασφαλισµένος οφείλει να ̟ροβεί σε εύλογες ενέργειες
για τον ̟εριορισµό και α̟οφυγή της Ζηµίας. Η ευθύνη του Ασφαλιστή για την
κάλυψη της Ζηµίας, ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό Α̟αίτηση τελεί υ̟ό την αίρεση, ότι οι
Ασφαλισµένοι δε θα ̟ροβούν σε οµολογίες και δεν θα ̟αραδεχτούν καµία
ευθύνη και δε θα συµβιβαστούν αναφορικά µε καµία Α̟αίτηση, καθώς και ότι
δε θα ̟ροβούν σε κανενός είδους άλλα έξοδα ̟ου ενδεχοµένως καλύ̟τονται
α̟ό το Ασφαλιστήριο, συµ̟εριλαµβανοµένων των Εξόδων Υ̟εράσ̟ισης χωρίς
την ̟ροηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή (µε µοναδική εξαίρεση
τα όσα ορίζονται στην Πρόσθετη Συµ̟ληρωµατική Κάλυψη 4.6 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΕΞΟ∆Α ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ). Μόνο οι συµβιβασµοί, οι συνοµολογηµένες
α̟οφάσεις, τα Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης, τα Έξοδα Α̟οτρο̟ής Ασφαλιστικών
Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, τα Έξοδα Εγγύησης, τα Έξοδα
Έκδοσης, τα Έξοδα Έρευνας, και τα Έξοδα Προστασίας και Α̟οκατάστασης
Φήµης, τα ο̟οία έχουν εγκριθεί εγγράφως α̟ό τον Ασφαλιστή, θα
καταβάλλονται ως Ζηµία σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Ο
Ασφαλιστής δε θα ̟ρέ̟ει να καθυστερεί αδικαιολόγητα να δώσει την
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συναίνεση του, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση, όµως, ότι θα του έχει δοθεί το δικαίωµα
να συµµετάσχει κατά το στάδιο υ̟εράσ̟ισης / α̟όκρουσης της Α̟αίτησης και
των δια̟ραγµατεύσεων για τυχόν συµβιβασµό αυτής, ̟ροκειµένου να
α̟οφασίσει εάν θα δώσει τη συναίνεσή του ή όχι.
Ο Ασφαλισµένος οφείλει να συνεργάζεται ̟λήρως µε τον Ασφαλιστή και να
του ̟αρέχει όλες τις ̟ληροφορίες, ̟ου µ̟ορεί εύλογα να ζητήσει. Η κάλυψη
̟ου ̟αρέχει το Ασφαλιστήριο τελεί υ̟ό την αίρεση της εκ̟λήρωσης όλων των
υ̟οχρεώσεων ̟ου βαρύνουν τους Ασφαλισµένους. Ο Ασφαλιστής µ̟ορεί να
διενεργεί έρευνες, να διεξάγει δια̟ραγµατεύσεις, και µετά α̟ό έγγραφη
συναίνεση του Ασφαλισµένου, να συµβιβάζει ο̟οιαδή̟οτε Α̟αίτηση, εφόσον
αυτό έχει συµφωνηθεί µεταξύ των µερών ̟ου δικαιούνται α̟οζηµίωσης ή έχει
̟ροταθεί µε σχετική γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του Ασφαλιστή.
Εάν ο Ασφαλισµένος αρνείται ή καθυστερεί να δώσει τη συναίνεσή του εντός
αντικειµενικά εύλογης ̟ροθεσµίας σχετικά µε αυτόν τον συµβιβασµό, η ευθύνη
του Ασφαλιστή για τη εν λόγω Ζηµία δε θα υ̟ερβαίνει το ̟οσό, για το ο̟οίο ο
Ασφαλιστής θα ̟ετύχαινε συµβιβασµό της Α̟αίτησης ̟λέον των Εξόδων
Υ̟εράσ̟ισης, τα ο̟οία έχουν ̟ροκύψει µέχρι την ηµεροµηνία της
̟ραγµατικής ή τεκµαιρόµενης εκ της καθυστερήσεως άρνησης.
Ο Ασφαλιστής θα εγκρίνει ξεχωριστή νοµική εκ̟ροσώ̟ηση για κάθε
Ασφαλισµένο στην ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό α̟αιτείται λόγω ουσιώδους
σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ των Ασφαλισµένων.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η Εταιρεία εγείρει Α̟αίτηση κατά Ασφαλισµένου
Προσώ̟ου, ο Ασφαλιστής δεν θα υ̟οχρεούται να ενηµερώνει ή να ε̟ικοινωνεί
µε άλλα Ασφαλισµένα Πρόσω̟α ή την Εταιρεία αναφορικά µε την εν λόγω
Α̟αίτηση.
Στην ̟ερί̟τωση και στο βαθµό ̟ου τελικά καθορίζεται ότι ο Ασφαλισµένος δε
δικαιούται α̟οζηµίωση για τη Ζηµία σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο, ο
Ασφαλισµένος θα υ̟οχρεούται στην ε̟ιστροφή του ̟οσού ̟ου κατέβαλλε ο
Ασφαλιστής.
7.4 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΕΞΟ∆ΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Ο Ασφαλιστής θα ̟ροκαταβάλει στον Ασφαλισµένο τα καλυ̟τόµενα Έξοδα
Υ̟εράσ̟ισης σύµφωνα µε την ̟ρόοδο της εξέλιξης του χειρισµού της
Α̟αίτησης και τηρουµένων ̟άντα των ̟ροβλέψεων του Ασφαλιστηρίου για το
Όριο Ευθύνης, τα ε̟ιµέρους ανώτατα όρια ευθύνης και τις Α̟αλλαγές. Ο
Ασφαλιστής δεν θα υ̟οχρεούται στην ανωτέρω ̟ροκαταβολή σε ̟ερί̟τωση
̟ου δεν έχει υ̟οχρέωση α̟οκατάστασης της Ζηµίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Ασφαλιστήριο. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχει διαφωνία ως ̟ρος το ύψος
των Εξόδων Υ̟εράσ̟ισης, ̟ου θα ̟ροκαταβληθούν στον Ασφαλισµένο, τότε ο
Ασφαλιστής θα ̟ροκαταβάλει τα Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης, ̟ου εκείνος θεωρεί
εύλογα και δίκαια µέχρις ότου να συµφωνηθεί διαφορετικό ̟οσό µεταξύ των
µερών ή µέχρις ότου αυτά α̟οφασιστούν σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο
Ασφαλιστήριο.
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Στην ̟ερί̟τωση και στο βαθµό ̟ου ο Ασφαλισµένος δε δικαιούται
α̟οζηµίωση για τη Ζηµία σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισµένος θα
υ̟οχρεούται στην ε̟ιστροφή του ̟οσού ̟ου ̟ροκατέβαλε ο Ασφαλιστής
σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
7.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης, τα Έξοδα Α̟οτρο̟ής
Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, τα Έξοδα Εγγύησης,
τα Έξοδα Έκδοσης, τα Έξοδα Έρευνας, και τα Έξοδα Προστασίας και
Α̟οκατάστασης Φήµης εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος α̟ό την
̟αραλαβή των σχετικών ̟αραστατικών και α̟οδείξεων.
7.6 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ
Σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου µία Α̟αίτηση ̟εριλαµβάνει ̟ερι̟τώσεις και ̟ρόσω̟α
̟ου καλύ̟τονται καθώς και ̟ερι̟τώσεις και ̟ρόσω̟α ̟ου δεν καλύ̟τονται
α̟ό το Ασφαλιστήριο, θα συµφωνείται µεταξύ του Ασφαλισµένου και του
Ασφαλιστή, εύλογος και δίκαιος ε̟ιµερισµός µεταξύ του ̟οσού της Ζηµίας
(συµ̟εριλαµβανοµένου των Εξόδων Υ̟εράσ̟ισης) ̟ου καλύ̟τεται και του
̟οσού της Ζηµίας ̟ου δεν καλύ̟τεται α̟ό το Ασφαλιστήριο, λαµβάνοντας
υ̟όψη τη σχετική νοµική τεκµηρίωση της Α̟αίτησης και οικονοµική έκθεση
αναφορικά µε τις καλυ̟τόµενες και τις µη καλυ̟τόµενες ̟ερι̟τώσεις και
̟ρόσω̟α α̟ό το Ασφαλιστήριο.
7.7 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Σε ̟ερί̟τωση Ζηµίας, η ο̟οία καλύ̟τεται α̟ό το Ασφαλιστήριο, ο
Ασφαλιστής θα καταβάλει τις σχετικές α̟οζηµιώσεις µε τη σειρά ̟ου αυτές
ζητούνται α̟ό τα Ασφαλισµένα Πρόσω̟α κατά σειρά ̟ροτεραιότητας των
σχετικών αιτηµάτων. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ασφαλιστής εκτιµήσει ότι το Όριο
Ευθύνης δεν ε̟αρκεί για την α̟οζηµίωση είτε ολόκληρης της Ζηµίας, είτε όλων
των Ζηµιών, τότε ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τις α̟οζηµιώσεις µε την
ακόλουθη ̟ροτεραιότητα:
(i) καταρχήν, θα α̟οζηµιώσει τη Ζηµία των Ασφαλισµένων Προσώ̟ων ̟ου
δεν έχουν α̟οζηµιωθεί α̟ό την Εταιρεία κατά σειρά ̟ροτεραιότητας των
σχετικών αιτηµάτων.
(ii) ακολούθως και εφόσον το ε̟ιτρέ̟ει το Όριο Ευθύνης, ο Ασφαλιστής
δύναται να ζητήσει α̟ό το Λή̟τη της Ασφάλισης να υ̟οδείξει εγγράφως τη
σειρά και τα ̟οσά των α̟οζηµιώσεων ̟ου ̟ρόκειται να καταβληθούν α̟ό τον
Ασφαλιστή.
7.8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Σε ̟ερί̟τωση καταβολής α̟οζηµίωσης αναφορικά µε Α̟αίτηση σύµφωνα µε
τους όρους του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής υ̟οκαθίσταται για το ̟οσό της
α̟οζηµίωσης σε όλα τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου στην έκταση του ̟οσού
̟ου κατέβαλε ως α̟οζηµίωση. Στα ̟λαίσια της υ̟οκατάστασης και εφόσον
τούτο ̟ροβλέ̟εται α̟ό το εφαρµοστέο δίκαιο της υ̟οκατάστασης, ο
Ασφαλιστής θα έχει δικαίωµα να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώµατα στο όνοµα
του Ασφαλισµένου. Ο Ασφαλισµένος οφείλει να ̟αρέχει στον Ασφαλιστή κάθε
δυνατή βοήθεια, συµ̟εριλαµβανοµένης της υ̟ογραφής όλων των
α̟αιτούµενων εγγράφων, και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο ̟ροκειµένου να
διασφαλιστούν τα συµφέροντα του Ασφαλιστή, συµ̟εριλαµβανοµένης της
υ̟ογραφής των εγγράφων, ̟ου α̟αιτούνται, ̟ροκειµένου ο Ασφαλιστής να
καταθέσει αγωγή στο όνοµα του Ασφαλισµένου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Ο
Ασφαλισµένος δεν ̟ρέ̟ει να ̟ροβαίνει σε ενέργειες, ̟ου µ̟ορεί να
διακυβεύσουν τα δικαιώµατα αυτά. Σε ̟ερί̟τωση, ̟ου ο Ασφαλιστής µ̟ορέσει
να ανακτήσει ̟οσό µεγαλύτερο α̟ό το σύνολο της α̟οζηµίωσης ̟ου κατέβαλε,
το υ̟ερβάλλον ̟οσό θα α̟οδίδεται στον Ασφαλισµένο, αφαιρουµένων των
σχετικών εξόδων του Ασφαλιστή. Σε καµία ̟ερί̟τωση ωστόσο, ο Ασφαλιστής
δε θα έχει δικαίωµα υ̟οκατάστασης κατά κά̟οιου Ασφαλισµένου Προσώ̟ου
σε σχέση µε Α̟αίτηση, εκτός αν α̟οδεικνύεται ότι το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο
και η Α̟αίτηση δεν καλύ̟τονται α̟ό το Ασφαλιστήριο λόγω εφαρµογής της
εξαίρεσης 5.1 ∆ιαφθορά και ∆όλιες Πράξεις.
8. ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
8.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΌΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το συνολικό ̟οσό, ̟ου θα καταβάλλεται α̟ό τον Ασφαλιστή για όλες τις
καλύψεις του Ασφαλιστηρίου, για όλους τους Ασφαλισµένους και για όλες τις
Α̟αιτήσεις (συµ̟εριλαµβανοµένων των Α̟αιτήσεων ̟ου εµ̟ί̟τουν στην
̟αράγραφο 7.2 Συνδεδεµένες Α̟αιτήσεις και Περιστατικά) σωρευτικά σε
καµία ̟ερί̟τωση δε θα ξε̟ερνά το Όριο Ευθύνης. Ο Ασφαλιστής και ο Λή̟της
της Ασφάλισης συνά̟τουν το Ασφαλιστήριο για ε̟αγγελµατικούς λόγους και
συµφωνείται ρητά ότι τα διάφορα έξοδα ̟ου εµ̟ί̟τουν στις διάφορες
καλύψεις και ε̟εκτάσεις του Ασφαλιστηρίου, συµ̟εριλαµβανοµένων των
Εξόδων Υ̟εράσ̟ισης, συµ̟εριλαµβάνονται και δεν αυξάνουν το Όριο
Ευθύνης. Κατ’ εξαίρεση και σε σχέση µόνο µε την Ασφαλιστική Κάλυψη 3.4
Προστασία Μη Εκτελεστικών Μελών του ∆.Σ, το Υ̟ερβάλλον Όριο Ευθύνης
είναι ε̟ι̟λέον του Ορίου Ευθύνης και αφορά κάθε ένα Μη Εκτελεστικό Μέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λή̟τη της Ασφάλισης ξεχωριστά.
8.2 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλει µόνο το ̟οσό της Ζηµίας, ̟ου υ̟ερβαίνει το ̟οσό
της Α̟αλλαγής ̟ου εφαρµόζεται σε κάθε ̟ερί̟τωση του στοιχείου 6 του
Πίνακα Ασφάλισης. Το ̟οσό της Α̟αλλαγής βαρύνει την Εταιρεία και
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̟αραµένει ανασφάλιστο. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υφίσταται Ζηµία α̟ό ̟ερισσότερες
α̟ό µια Α̟αιτήσεις ̟ου εµ̟ί̟τουν στην έννοια της ̟αραγράφου 7.2
Συνδεδεµένες Α̟αιτήσεις και Περιστατικά, θα εφαρµόζεται µόνο µία
Α̟αλλαγή. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου µία Α̟αίτηση εµ̟ί̟τει σε ̟ερισσότερες α̟ό µία
Α̟αλλαγές, ό̟ως αυτές ορίζονται στο στοιχείο 6 του Πίνακα Ασφάλισης, τότε
θα ισχύει µόνο η µεγαλύτερη Α̟αλλαγή.
Αν η Εταιρεία ε̟ιτρέ̟εται ή έχει υ̟οχρέωση να α̟οζηµιώσει το Ασφαλισµένο
Πρόσω̟ο, αλλά δεν το κάνει εντός τριάντα (30) ηµερών, τότε ο Ασφαλιστής θα
̟ροκαταβάλλει το ̟οσό της Ζηµίας ̟ου εµ̟ί̟τει στο ̟οσό της Α̟αλλαγής. Το
̟οσό αυτό θα ̟ρέ̟ει να το καταβάλλει η Εταιρεία στον Ασφαλιστή το
συντοµότερο δυνατό.
8.3 ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται α̟ό τον νόµο, η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου
θα ̟εριορίζεται στο µέτρο ̟ου δεν καλύ̟τεται α̟ό άλλη ασφάλιση και δεν
υφίσταται άλλη δυνατότητα α̟οζηµίωσης του Ασφαλισµένου. Στην «άλλη
ασφάλιση» ̟εριλαµβάνεται ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά κάθε άλλο
ασφαλιστήριο ευθύνης στελεχών διοίκησης είτε αντικαθιστά το Ασφαλιστήριο
ή α̟οτελεί ανανέωσή του είτε όχι, καθώς και κάθε άλλου είδους ασφαλιστήριο
ό̟ως είναι τα ασφαλιστήρια εργοδοτικής ευθύνης, ευθύνης ̟ροϊόντος,
̟εριβαλλοντολογικής ευθύνης και γενικής αστικής ευθύνης.
Η ασφαλιστική κάλυψη για ο̟οιαδή̟οτε Α̟αίτηση κατά ∆ιευθυντή
Ανεξάρτητου Οργανισµού, θα ̟εριορίζεται στο µέτρο ̟ου ο Ανεξάρτητος
Οργανισµός δεν δύναται λόγω νοµικής α̟αγόρευσης ή ̟τώχευσης ή ανάλογης
διαδικασίας να α̟οζηµιώσει τη Ζηµία α̟ό την Α̟αίτηση και στο µέτρο ̟ου η
Ζηµία αυτή δεν καλύ̟τεται α̟ό άλλο ασφαλιστήριο ̟ου έχει συνάψει ο
Ανεξάρτητος Οργανισµός για λογαριασµό των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του και των λοι̟ών στελεχών διοίκησής του.
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
9.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε µε βάση την αίτηση ασφάλισης /
ερωτηµατολόγιο του Λή̟τη της Ασφάλισης, την ̟ροσφορά ασφάλισης του
Ασφαλιστή, τα αναφερόµενα σε αυτές έγγραφα, ̟ληροφορίες και δηλώσεις, τα
̟αραρτήµατα αυτών, τις έγγραφες α̟αντήσεις του Λή̟τη της Ασφάλισης και
των Ασφαλισµένων Προσώ̟ων σε σχετικές ερωτήσεις του Ασφαλιστή, καθώς
και τις οικονοµικές καταστάσεις, τα λοι̟ά οικονοµικά στοιχεία, τις ε̟ίσηµες
δηλώσεις και τα δελτία τύ̟ου της Εταιρείας ̟ου εδόθησαν στον Ασφαλιστή ή
̟ου είναι στη διάθεση του κοινού, τα ο̟οία θεωρείται ότι α̟οτελούν
ανα̟όσ̟αστο µέρος του Ασφαλιστηρίου.
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Κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου, ο Λή̟της της Ασφάλισης υ̟οχρεούται
να δηλώσει στον Ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή ̟εριστατικό ̟ου γνωρίζει, το
ο̟οίο είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου ̟ου
ασφαλίζεται µε το Ασφαλιστήριο. Αν για ο̟οιονδή̟οτε λόγο δεν έχουν
̟εριέλθει σε γνώση του Ασφαλιστή στοιχεία ή ̟εριστατικά ̟ου είναι
αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου, ο Ασφαλιστής δεν έχει
το δικαίωµα να αρνηθεί την κάλυψη ̟αρά µόνο στις εξής ̟ερι̟τώσεις:
Αναφορικά µε την ασφαλιστική κάλυψη 3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, µόνο οι δηλώσεις, οι ̟αραλείψεις και η γνώση του
∆ιευθύνοντα Συµβούλου / Γενικού ∆ιευθυντή, του Οικονοµικού ∆ιευθυντή,
του Ε̟ικεφαλής Νοµικής Υ̟ηρεσίας και του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή (ή
αντίστοιχων τίτλων συµ̟εριλαµβανοµένων των αγγλικών Chief Executive
Officer, Chief Financial Officer, Chief Legal Officer and Chief Operating
Officer) της Εταιρείας θα α̟οδίδονται σε αυτή την Εταιρεία, ενώ του Λή̟τη της
Ασφάλισης θα α̟οδίδονται σε όλες τις Εταιρείες, ̟ροκειµένου να
̟ροσδιοριστεί η διαθεσιµότητα της κάλυψης της Εταιρείας.
Αναφορικά µε τις υ̟όλοι̟ες ασφαλιστικές καλύψεις µόνο οι δόλιες δηλώσεις,
̟αραλείψεις και γνώση ενός Ασφαλισµένου Προσώ̟ου α̟οδίδονται σε αυτό
και µόνο αυτό το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο ̟ροκειµένου να ̟ροσδιοριστεί η
διαθεσιµότητα της κάλυψης του συγκεκριµένου Ασφαλισµένου Προσώ̟ου.
Προϋ̟όθεση για την άρνηση της κάλυψης α̟ό τον Ασφαλιστή είναι ο δόλος
να α̟οδεικνύεται τελεσίδικα µε δικαστική α̟όφαση, ή µε α̟όφαση αρµόδιας
διοικητικής ή άλλης αρχής ή οργάνου, καθώς και µε σχετική δικαστική ή
εξώδικη οµολογία του Ασφαλισµένου Προσώ̟ου.
∆ιευκρινίζεται ότι σε καµία ̟ερί̟τωση η κάλυψη του Ασφαλισµένου
Προσώ̟ου δεν θα ε̟ηρεάζεται α̟ό τις δηλώσεις, τις ̟ράξεις, τις ̟αραλείψεις
και τη γνώση των άλλων Ασφαλισµένων ̟ου σχετίζονται µε τη σύναψη του
Ασφαλιστηρίου και τις αναφερόµενες σ’ αυτό υ̟οχρεώσεις.
9.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Ασφαλιστής µ̟ορεί να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο για µη καταβολή
ληξι̟ρόθεσµου ασφαλίστρου α̟ό το Λή̟τη της Ασφάλισης καθώς και για
σ̟ουδαίο λόγο ό̟ως ενδεικτικά την αλλαγή στην ̟ολιτική του Ασφαλιστή σε
σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο, ή ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο Λή̟της της Ασφάλισης
ή ο Ασφαλισµένος έχει καταδικασθεί για αδίκηµα συγγενές µε την α̟άτη ̟ερί
τις ασφάλειες. Η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου γίνεται µε έγγραφη καταγγελία.
Σε ̟ερί̟τωση καταγγελίας α̟ό τον Ασφαλιστή τα α̟οτελέσµατά της
καταγγελίας ε̟έρχονται την 31η ηµέρα α̟ό τότε ̟ου αυτή θα ̟εριέλθει στον
Λή̟τη της Ασφάλισης. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση το δεδουλευµένο ασφάλιστρο
θα υ̟ολογίζεται κατ’ αναλογία (pro rata).
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Σε ̟ερί̟τωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου α̟ό το Λή̟τη της Ασφάλισης,
το δεδουλευµένο ασφάλιστρο θα υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε τον καθιερωµένο
̟ίνακα και τη διαδικασία µειωµένων ̟οσοστών /ασφαλίστρων («short rate»).
Ωστόσο σε ̟ερί̟τωση Ζηµίας ̟ου έχει καταβληθεί ή ενδέχεται να καταβληθεί
α̟ό τον Ασφαλιστή, ολόκληρο το Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο θεωρείται
δεδουλευµένο ασφάλιστρο. Ο διακανονισµός του ασφαλίστρου είναι δυνατόν
να γίνει είτε κατά το χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή το συντοµότερο
δυνατόν µετά την καταγγελία, αλλά η καταβολή ή η ̟ροσφορά µη
δεδουλευµένων ασφαλίστρων δεν α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση της καταγγελίας.
Το Ασφαλιστήριο είναι ορισµένης διάρκειας και λήγει µε την ̟αρέλευση της
Περιόδου Ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο δεν ανανεώνεται αυτόµατα, αλλά
α̟αιτεί ̟ροηγούµενη έγγραφη συµφωνία του Ασφαλιστή µαζί µε την
καταβολή του ασφαλίστρου α̟ό τον Λή̟τη της Ασφάλισης.
9.3 ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Περί̟τωση ε̟ίτασης κινδύνου συµφωνείται ότι υ̟άρχει εάν κατά τη διάρκεια
της Περιόδου Ασφάλισης η Εταιρεία υ̟οβάλλει ή υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει
στην ε̟ιτρο̟ή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) δελτία εγγραφής, καταστάσεις,
αναφορές ή δηλώσεις. Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση, το Ασφαλιστήριο δε θα
καλύ̟τει Α̟αιτήσεις ΗΠΑ ̟ου είναι Α̟αιτήσεις Κινητών Αξιών, εκτός αν
συµφωνηθεί διαφορετικά µεταξύ του Λή̟τη της Ασφάλισης και του
Ασφαλιστή, κατό̟ιν υ̟οβολής στοιχείων ̟ου θα ζητήσει ο Ασφαλιστής για την
εκτίµηση της ε̟ίτασης του κινδύνου και α̟οδοχής α̟ό τον Λή̟τη της
Ασφάλισης των ό̟οιων τρο̟ο̟οιήσεων ̟ροτείνει ο Ασφαλιστής.
9.4 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης λάβει χώρα κά̟οιο γεγονός
Αλλαγής Ελέγχου, τότε δια του ̟αρόντος συµφωνείται και γίνεται δεκτό α̟ό
το Λή̟τη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο ότι το Ασφαλιστήριο θα
καλύ̟τει α̟οκλειστικά και µόνο Α̟αιτήσεις ̟ου εγείρονται για Άδικες
Πράξεις, οι ο̟οίες έλαβαν χώρα ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία ̟ραγµατο̟οίησης
της Αλλαγής Ελέγχου.
9.5 ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η ασφαλιστική σύµβαση διέ̟εται και θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε το Ελληνικό
δίκαιο και ιδίως µε τις διατάξεις του Νόµου 2496/1997 ̟ερί ασφαλιστικής
σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροκύψει διαφορά µεταξύ του Ασφαλιστή και
του Ασφαλισµένου α̟ό ή σε σχέση µε το Ασφαλιστήριο, η διαφορά αυτή θα
ε̟ιλύεται µεταξύ τους εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την έγγραφη
γνωστο̟οίηση της α̟’ αυτόν ̟ου εγείρει την α̟αίτηση ̟ρος το άλλο µέρος. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν καταστεί δυνατό, τα δικαστήρια της Αθήνας, στην
Ελλάδα, θα είναι α̟οκλειστικά αρµόδια για την ε̟ίλυση της διαφοράς αυτής.
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9.6 ∆ΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Ο Λή̟της της Ασφάλισης δηλώνει και συµφωνεί ότι ενεργεί για λογαριασµό
όλων των Ασφαλισµένων, σε ό,τι αφορά την άσκηση όλων των δικαιωµάτων
τους, και την εκτέλεση των ασφαλιστικών υ̟οχρεώσεων και βαρών ̟ου
̟ροβλέ̟ονται ή σχετίζονται µε το Ασφαλιστήριο. Ωστόσο σε ̟ερί̟τωση
̟τώχευσης, ̟αύσης ̟ληρωµών (cessation of payments), εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή ο̟οιασδή̟οτε διαδικασίας αφερεγγυότητας του
Λή̟τη της Ασφάλισης κάθε Ασφαλισµένος δύναται να δρα για λογαριασµό
του.
9.7 ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Το Ασφαλιστήριο και όλα τα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις, τα ο̟οία
̟εριλαµβάνονται σε αυτό δεν εκχωρούνται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
Ασφαλιστή.
9.8 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Οι τίτλοι των ̟αραγράφων έχουν τεθεί για διευκόλυνση µόνον και δεν
λαµβάνονται υ̟όψη για την ερµηνεία του Ασφαλιστηρίου. Λέξεις και
εκφράσεις στον ενικό θα εννοούν και τον ̟ληθυντικό και το αντίθετο. Στο
Ασφαλιστήριο οι λέξεις µε έντονα στοιχεία έχουν ιδιαίτερη έννοια και
ορίζονται ρητά. Λέξεις οι ο̟οίες δεν ορίζονται ρητά στο ̟αρόν ασφαλιστήριο
έχουν την έννοια ̟ου είθισται να τους α̟οδίδεται.
Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του Ασφαλιστηρίου το ο̟οίο καλύ̟τει
Α̟αιτήσεις, οι ο̟οίες δύνανται να εγερθούν στο εξωτερικό ή/και να
υ̟όκεινται σε άλλο εφαρµοστέο δίκαιο ̟λην του ελληνικού, συγκεκριµένοι
όροι ̟αραµένουν στην Αγγλική και άλλοι όροι ̟ου έχουν α̟οδοθεί στα
Ελληνικά συνοδεύονται και α̟ό την Αγγλική τους διατύ̟ωση. Σε ̟ερί̟τωση
διαφωνίας αναφορικά µε την έννοια ̟ου έχουν οι όροι αυτοί, συµφωνείται ότι
θα υ̟ερισχύει η Αγγλική διατύ̟ωση και θα έχουν την έννοια ̟ου τους
̟ροσδίδεται σύµφωνα µε το δίκαιο και τη νοµολογία της ̟ολιτείας της Νέας
Υόρκης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
9.9 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
Κάθε αξίωση η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό το Ασφαλιστήριο, ̟αραγράφεται µετά
α̟ό τέσσερα (4) έτη α̟ό το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το ο̟οίο
γεννήθηκε το δικαίωµα του Ασφαλισµένου ̟ρος α̟οζηµίωση.
9.10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
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Συµφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν έχει την υ̟οχρέωση να καταβάλλει
α̟οζηµίωση ή άλλο χρηµατικό ̟οσό ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό ο̟οιαδή̟οτε κάλυψη
ή ε̟έκταση κάλυψης της ̟αρούσας σύµβασης, για ο̟οιαδή̟οτε ζηµία ̟ου
λαµβάνει χώρα σε κράτος, ή/και ο Ασφαλισµένος ή ο̟οιοσδή̟οτε δικαιούχος
µε βάση την ̟αρούσα είναι ̟ολίτης ή αξιωµατούχος της κυβέρνησης κράτους,
εφόσον στο κράτος αυτό έχει ε̟ιβληθεί α̟ό το ισχύον δίκαιο ̟ου διέ̟ει την
̟αρούσα σύµβαση, ή τη λειτουργία του Ασφαλιστή, ̟εριλαµβανοµένου του
δικαίου των ΗΠΑ, εµ̟άργκο ή άλλη µορφή οικονοµικών κυρώσεων ̟ου
α̟αγορεύουν στον Ασφαλιστή να ̟ροσφέρει ασφαλιστική κάλυψη, να έχει
συναλλαγές ή να ̟αρέχει ο̟οιοδή̟οτε άλλο οικονοµικό ωφέληµα στον
Ασφαλισµένο ή σε άλλο δικαιούχο µε βάση την ̟αρούσα.
Συµφωνείται ε̟ίσης ότι καµία α̟οζηµίωση ή ̟ληρωµή ή άλλη µορφή
οικονοµικού ωφελήµατος δε θα καταβληθεί α̟ό τον Ασφαλιστή σε ̟ρόσω̟ο
το ο̟οίο το δίκαιο ̟ου διέ̟ει την ̟αρούσα σύµβαση ή τη λειτουργία του
Ασφαλιστή ̟εριλαµβανοµένου του δικαίου των ΗΠΑ, έχει υ̟οδείξει ως µη
νόµιµο α̟οδέκτη οικονοµικών ωφεληµάτων.
9.11 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα νόµιµα δικαιώµατα (ασφαλιστικά δικαιώµατα ή άλλα), και φόροι
ασφαλίστρων και οι εν γένει νόµιµες ε̟ιβαρύνσεις είτε ε̟ί του Ετήσιου Ολικού
Ασφαλίστρου είτε ε̟ί των ̟οσών ̟ου καταβάλλει ο Ασφαλιστής στον
Ασφαλισµένο, συµ̟εριλαµβανοµένων των συµβολαιογραφικών τελών και
δα̟ανών α̟οζηµιώσεων ή άλλων διακανονισµών θα βαρύνουν κατά
̟ερί̟τωση τον Ασφαλισµένο ή το ̟ρόσω̟ο ή την εταιρεία ̟ου εισ̟ράττει το ως
άνω ̟οσό.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 1 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΗ
Με το ̟αρόν συµφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται για Ζηµία σε
σχέση µε Α̟αίτηση κατά του Ασφαλισµένου, ενώ̟ιον ∆ικαστηρίου στις ΗΠΑ ή
στον Καναδά, ή σε Α̟αίτηση
η ο̟οία βασίζεται ή σχετίζεται µε
δραστηριότητες της Εταιρείας στις ΗΠΑ ή στον Καναδά.
Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως
ειδικός όρος υ̟ερισχύει αντίθετων ̟ροβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν οι όροι και οι ̟ροβλέψεις του Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στο ̟αρόν, όροι µε έντονα στοιχεία έχουν την έννοια ̟ου
έχει συµφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 2 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Με το ̟αρόν συµφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν υ̟οχρεούται σε καταβολή
α̟οζηµίωσης για Ζηµία σε σχέση µε ο̟οιαδή̟οτε Α̟αίτηση ή σε ο̟οιαδή̟οτε
άλλη ̟ληρωµή βάσει του Ασφαλιστηρίου, συµ̟εριλαµβανοµένων και των
Εξόδων Έρευνας η ο̟οία: ε̟ικαλείται, ̟ροκύ̟τει, βασίζεται, ή µε ο̟οιοδή̟οτε
τρό̟ο, άµεσα ή έµµεσα, σχετίζεται µε ̟ραγµατο̟οιηθείσα, ε̟ικείµενη ή
ε̟α̟ειλούµενη α̟ελευθέρωση, έκκληση, διαφυγή ή διαρροή Ρυ̟ογόνων
Ουσιών, ή µε ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ή ̟αράλειψη για τον έλεγχο, καθαρισµό,
α̟οµάκρυνση, ̟εριορισµό, ε̟εξεργασία, ή εξουδετέρωση Ρυ̟ογόνων Ουσιών,
̟υρηνικών υλικών ή ̟υρηνικών α̟οβλήτων. Η ̟αρούσα εξαίρεση δε θα
εφαρµόζεται σε
(α) Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης, µέχρι το όριο των € 500.000.
(β) Α̟αιτήσεις Σχετικά µε Κινητές Αξίες, εξαιρουµένων των Α̟αιτήσεων στις
ΗΠΑ.
Α̟οκλειστικά και µόνο για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος ειδικού όρου
̟ροστίθεται ο ̟αρακάτω ορισµός:
Ρυ̟ογόνες Ουσίες ορίζονται ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, κάθε στέρεο,
υγρό, αέριο, βιολογικό υλικό ̟ου α̟ειλεί ή ̟ροκαλεί βλάβη στην υγεία ή /
και µολύνει ή /και ρυ̟αίνει το ̟εριβάλλον συµ̟εριλαµβανοµένων των
αµίαντου, κα̟νού, αερίων, αιωρουµένων σωµατιδίων, µούχλας, ινών,
µικροοργανισµών, µυκήτων, µικροβίων, αναθυµιάσεων, οξέων, αλκαλικών,
̟υρηνικών ή κάθε είδους υλικών ̟ου εκλύουν ακτινοβολία, χηµικών και
α̟οβλήτων. Τα α̟όβλητα ̟εριλαµβάνουν ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά τα
υλικά ̟ου ̟ρόκειται να ανακυκλωθούν, συντηρηθούν ή ε̟εξεργασθούν.
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Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως
ειδικός όρος υ̟ερισχύει αντίθετων ̟ροβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν οι όροι και οι ̟ροβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.
Όροι µε έντονα στοιχεία έχουν την έννοια ̟ου έχει συµφωνηθεί στο
Ασφαλιστήριο.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 3 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ 3.9
Με το ̟αρόν γίνεται δεκτό και συµφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο
τρο̟ο̟οιείται ως εξής:
Η Ασφαλιστική Κάλυψη 3.9 διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως
εξής:
3.9 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΗΜΗΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Προστασίας και Α̟οκατάστασης
Φήµης ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο µέχρι το ε̟ιµέρους
όριο ευθύνης των € 250.000 ̟ου αναγράφεται στο στοιχείο 4 του Πίνακα
Ασφάλισης.
Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως
ειδικός όρος υ̟ερισχύει αντίθετων ̟ροβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν οι όροι και οι ̟ροβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.
Όροι µε έντονα στοιχεία έχουν την έννοια ̟ου έχει συµφωνηθεί στο
Ασφαλιστήριο.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 4 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 6.9
Με το ̟αρόν γίνεται δεκτό και συµφωνείται ότι το ασφαλιστήριο
τρο̟ο̟οιείται ως εξής:
Ο ορισµός 6.9 διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής
6.9 Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο
ορίζεται κάθε φυσικό ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Ασφάλισης ήταν, είναι ή γίνεται:
µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας,
Υ̟άλληλος της Εταιρείας,
∆ιευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισµού,
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Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας.
αλλά µόνο στην ̟ερί̟τωση και στο µέτρο ̟ου το Ασφαλισµένο Πρόσω̟ο τελεί
υ̟ό τις ανωτέρω ιδιότητες.
∆ιευκρινίζεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές, σύνδικοι, εκκαθαριστές, αναγκαστικοί
διαχειριστές, λοι̟οί σύµβουλοι, ή άλλα ̟ρόσω̟α ανάλογης ιδιότητας ̟ου δεν
έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την Εταιρεία δεν εµ̟ί̟τουν στην έννοια
του Ασφαλισµένου Προσώ̟ου.
Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως
ειδικός όρος υ̟ερισχύει αντίθετων ̟ροβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν οι όροι και οι ̟ροβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.
Όροι µε έντονα στοιχεία έχουν την έννοια ̟ου έχει συµφωνηθεί στο
Ασφαλιστήριο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΕΕΕΣ

Το ΕΕΕΣ ε̟ισυνά̟τεται στο τέλος της διακήρυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τα συνολικά ετήσια ασφάλιστρα κάθε οικονοµικού φορέα
διάρκεια της σύµβασης (12 µήνες) ως ακολούθως :

αναφέρονται στη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ασφάλιστρα για την ετήσια διάρκεια ασφάλισης:
Καθαρά ασφάλιστρα: …………………………….(€)
∆ικαίωµα συµβολαίου: …………………………….(€)
Φόρος ασφαλίστρων: …………………………….(€)
Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα (ΣΑ) =:…………………………….(€)
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Η Οικονοµική Προσφορά ̟ου δίδεται, α̟οτελεί την ̟λήρη α̟οζηµίωσή µας για την
̟λήρη και ε̟ιτυχή εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους
του ε̟ισυνα̟τόµενου «Πίνακα Ασφάλισης & Λεκτικού Ασφαλιστηρίου Ευθύνης
Στελεχών ∆ιοίκησης» και σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού. Στο Συµβατικό
Τίµηµα ̟εριλαµβάνεται η αµοιβή µας, του ̟ροσω̟ικού και των συνεργατών µας και
τα ο̟οιαδή̟οτε γενικά ή ειδικά έξοδα, συµ̟εριλαµβανοµένων και των δα̟ανών για
φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι̟ά κόστη,
καθώς και το όφελός µας και την Εισφορά Εγγυητικού Κεφαλαίου.
Τίθεται η ηλεκτρονική υ̟ογραφή του νόµιµου εκ̟ρόσω̟ου της εταιρείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υ̟οδείγµατα Εγγυητικών Ε̟ιστολών
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ……………………....……………………
Προς:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Αθηνάς 67
τκ 10552
Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………ΠΟΣΟ (€)………….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή
ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι του ̟οσού των ευρώ …………………………….. υ̟έρ του:
(i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]:
..............................,
ΑΦΜ:
.......................………………………………….., ή

(ονοµατε̟ώνυµο,
................

̟ατρώνυµο)
(διεύθυνση)

(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων
α)
(̟λήρη
ε̟ωνυµία)
........................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

β)
(̟λήρη
ε̟ωνυµία)
........................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

γ)
(̟λήρη
ε̟ωνυµία)
........................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

ατοµικά και για κάθε µία α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ̟όχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινο̟ραξίας,
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) .....................
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
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..................................................... της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε., για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος
σύµβασης)”/..............Τ∆-113/21.
Η ̟αρούσα εγγύηση καλύ̟τει µόνο τις α̟ό τη συµµετοχή στην ανωτέρω
α̟ορρέουσες υ̟οχρεώσεις του/της (υ̟έρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος
της.
Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία α̟ό µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α̟αίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες α̟ό την
α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας.
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………...
Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο
εκάστοτε ισχύον ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Α̟οδεχόµαστε να ̟αρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α̟ό έγγραφο της
Υ̟ηρεσίας σας, στο ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται η συναίνεση του υ̟έρ ου για την ̟αράταση
της
̟ροσφοράς,
σύµφωνα
µε
το
άρθρο
2.4.5
της
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την
̟ροϋ̟όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ̟οβληθεί ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία
λήξης της.
Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί,
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
̟ου έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ……………………....……………………
Προς:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Αθηνάς 67
τκ 10552, Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………ΠΟΣΟ (€)………….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή
ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι του ̟οσού των ευρώ …………………………….. υ̟έρ του:
(i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]: (ονοµατε̟ώνυµο,
..............................,
ΑΦΜ:
................
.......................………………………………….., ή

̟ατρώνυµο)
(διεύθυνση)

(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων
α) (̟λήρη ε̟ωνυµία)
.............................

............................,

ΑΦΜ:

............................

(διεύθυνση)

β) (̟λήρη ε̟ωνυµία) .........................., ΑΦΜ: ........................... (διεύθυνση)
............................. (συµ̟ληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινο̟ραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ̟όχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινο̟ραξίας, για την
καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών
………………………… της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., σύµφωνα µε την Τ∆-113/21 ∆ιακήρυξη της
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία α̟ό µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α̟αίτησης σας µέσα σε 5 ηµέρες α̟ό την α̟λή έγγραφη
ειδο̟οίησή σας.
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την ε̟ιστροφή της, βάσει του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016.
Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο
εκάστοτε ισχύον ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου.
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Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί,
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
̟ου έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή)

21PROC009036684 2021-08-05
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
SPECIMEN ANNEX – FACULTATIVE
PARTICIPATION IN THE RISK

REINSURER’S

DECLARATION

FOR

Α) Specimen applicable to Reinsurers of the Primary Layer:
To Whom It May Concern
In accordance with the requirements of the STASY Tender Νο..…………….. dated
…………. for Directors & Officers Liability Insurance, we hereby confirm that we have
provided facultative reinsurance support to..……………… Insurance Company SA, at
terms and conditions of the Tender Document.
We also confirm that we are in compliance with the obligations of article 2.2.6:
“For the facultative Reinsurer of the Primary Layer, being of a minimum Limit of EUR
10.000.000.-, it is a precondition of participation that they must have either establishment
for their operation in Greece, or must have ceded the claim management process to the
participant, via a Claims Handling Authority.”

Our financial strength rating per S&P / Fitch /Moody’s is:……………………...
or
Our security rating per ………….………. is:.……………………...

On behalf of ……………………………………………………..
(stamp)
Signed on Behalf of……………………………………………….
(signature)
Date……………………………………………………………….

Α) Υ̟όδειγµα για Προαιρετικούς Αντασφαλιστές του Πρωταρχικού Ορίου (Primary
Layer)
Προς Κάθε Ενδιαφερόµενο

21PROC009036684 2021-08-05
Σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές α̟αιτήσεων της ∆ιακήρυξης της ΣΤΑΣΥΑ.Ε. µε Αρ.
..…………….. ηµεροµηνίας …………. για την Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης,
ε̟ιβεβαιώνουµε ότι έχουµε εκχωρήσει ̟ροαιρετική αντασφάλιση στην ασφαλιστική
εταιρεία ..………………, σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της διακήρυξης.
Ε̟ίσης, ε̟ιβεβαιώνουµε ότι ικανο̟οιούµε το κριτήριο του άρθρου 2.2.6:
«Ο ̟ροαιρετικός αντασφαλιστής για το ̟ρωταρχικό όριο (Primary Limit) του
ασφαλιστηρίου, το ο̟οίο δε µ̟ορεί να είναι µικρότερο των 10.000.000 ΕΥΡΩ, υ̟οχρεούται
ως ̟ροϋ̟όθεση συµµετοχής είτε να διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα και να
διαχειρίζεται το̟ικά τις α̟αιτήσεις και τις ζηµιές, ή να έχει εξουσιοδοτήσει τον
οικονοµικό φορέα για τη διαχείριση αυτή (Claims Handling Authority).»
Η ̟ιστολη̟τική αξιολόγησή
είναι:……………………...

µας

σύµφωνα

µε

την

S&P

/Fitch

/Moodys

ή
Η αξιολόγησή µας σύµφωνα µε την ………….………. είναι:.……………………...
Εκ µέρους ……………………………………………………..
(σφραγίδα)
Υ̟ογραφή εκ µέρους ……………………………………………….
(υ̟ογραφή)
Ηµεροµηνία……………………………………………………………….

B) Specimen applicable to Reinsurers of any Excess Layer:
To Whom It May Concern
In accordance with the requirements of the STASY Tender Νο..…………….. dated
…………. for Directors & Officers Liability Insurance, we hereby confirm that we have
provided facultative reinsurance support exclusively to..……………… Insurance
Company SA, at terms and conditions of the Tender Document.
We also confirm that we are in compliance with the obligations of article 2.2.6:
“For all facultative Reinsurers of an Excess Layer, it is a precondition of participation that
they acknowledge and fully accept the Policy Wording of the Primary layer.”
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Our security rating per S&P /Fitch /Moodys is:……………………...
or
Our security rating per ………….………. is:.……………………...

On behalf of ……………………………………………………..
(stamp)
Signed on Behalf of……………………………………………….
(signature)
Date……………………………………………………………….

Β) Υ̟όδειγµα για Προαιρετικούς Αντασφαλιστές των καθ’ υ̟έρβαση ορίων ευθύνης
(Excess Layers)
Προς Κάθε Ενδιαφερόµενο
Σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές α̟αιτήσεων της ∆ιακήρυξης της ΣΤΑΣΥ µε Αρ.
..…………….. ηµεροµηνίας …………. για την Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης,
ε̟ιβεβαιώνουµε ότι έχουµε εκχωρήσει ̟ροαιρετική αντασφάλιση στην ασφαλιστική
εταιρεία ..………………, σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της διακήρυξης.
Ε̟ίσης, ε̟ιβεβαιώνουµε ότι ικανο̟οιούµε το κριτήριο του άρθρου 2.2.6:
«Οι ̟ροαιρετικοί αντασφαλιστές των καθ’ υ̟έρβαση ορίων ευθύνης (excess)
υ̟οχρεούνται ως ̟ροϋ̟όθεση συµµετοχής να α̟οδέχονται στο σύνολό τους όλους
ανεξαιρέτως τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ̟ου καλύ̟τει το ̟ρωταρχικό
όριο ευθύνης (primary limit).»
Η ̟ιστολη̟τική αξιολόγησή
είναι:……………………...

µας

σύµφωνα

µε

την

S&P

/Fitch

ή
Η αξιολόγησή µας σύµφωνα µε την ………….………. είναι:.……………………...
Εκ µέρους ……………………………………………………..
(σφραγίδα)
Υ̟ογραφή εκ µέρους ……………………………………………….

/Moodys
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(υ̟ογραφή)
Ηµεροµηνία……………………………………………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΗΜΙΩΝ
Ηµεροµηνία
Περιγραφή συµβάντος
Ζηµίας /
Αναγγελίας

Στάδιο υ̟όθεσης

05/05/2017

∆ίωξη στελεχών για ̟αράβαση καθηκόντων

Ανοιχτή

13/03/2018

∆ίωξη για θανατηφόρο ατύχηµα
∆ίωξη στελέχους για την ̟ράξη της
ανθρω̟οκτονείας α̟ό αµέλεια
∆ίωξη στελέχους για την ̟ράξη της σωµατικής
βλάβης α̟ό αµέλεια
Ποινική δίωξη κατά στελέχους για σωµατική
βλάβη α̟ό αµέλεια
∆ίωξη στελέχους για α̟ιστία α̟ό κοινού και κατ
'εξακολούθηση ό̟ου η ̟εριουσιακή ζηµιά
υ̟ερβαίνει το ̟οσό των 30.000 €
∆ίωξη στελέχους για την διατάραξη της
ασφάλειας των σιδηροδρόµων α̟ό αµέλεια α̟ό
την ο̟οία µ̟ορούσε να ̟ροκύψει κίνδυνος για
άνθρω̟ο
Ποινική δίωξη κατά στελέχους για σωµατική
βλάβη α̟ό αµέλεια ̟αρ'υ̟όχρεων τελεσθείσα δια
̟αραλείψεως
∆ίωξη οδηγού του ΤΡΑΜ ε̟ειδή ̟αρέσυρε και
τραυµάτισε εξ αµελείας θανάσιµα ̟εζό.
Μήνυση κατά της ασφαλισµένης για σωµατική
βλάβη α̟ό αµέλεια.
∆ίωξη οδηγού του ΤΡΑΜ για εξ αµελείας
̟ρόκληση σωµατικής κάκωσης και βλάβης υγείας

Κλειστή

25/05/2017
25/01/2018
17/03/2017

05/06/2018

15/04/2019

30/07/2019
14/08/2019
18/12/2019
20/05/2014

10/01/2020
27/04/2020

27/07/2020
16/06/2020

10/05/2021

∆ίωξη οδηγου τραµ για τροχαίο ατύχηµα µε
̟ρόκληση σωµατικών βλαβών
Ποινική δίωξη στελέχους για εργατικό ατύχηµα
̟ου έλαβε µέρος στο σταθµό µετρό ∆.Πλακεντίας
Μήνυση κατά υ̟αλλήλου ̟ου κατέθεσε σε βάρος
του ε̟ιβάτης για συµβαν ̟ου έλαβε χώρα στο
σταθµό του Μετρό στο Σύνταγµα
Μήνυση κατά στελεχών για ̟αραβίαση
α̟ορρήτου εγγράφου
∆ίωξη οδηγού του ΤΡΑΜ ε̟ειδή ̟αρέσυρε και
τραυµάτισε εξ αµελείας ̟εζή. Ηµ.̟εριστατικου
28/08/2016

Κλειστή
Κλειστή
Ανοιχτή

Κλειστή

Ανοιχτή

Ανοιχτή
Ανοιχτή
Ανοιχτή
Ανοιχτή

Ανοιχτή
Ανοιχτή

Ανοιχτή
Ανοιχτή

Ανοιχτή
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28/06/2021

∆ίωξη στελέχους για εργατικό ατύχηµα ̟ου έλαβε
µέρος στο σταθµό µετρό ∆.Πλακεντίας.
Ηµ.̟εριστατικού 21.11.2017

Περαιτερω αναλυση δεν είναι δυνατη

Ανοιχτή

21PROC009036684 2021-08-05
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ– ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ. «ΣΤΑΣΥ
Α.Ε.», ̟ου εδρεύει στην οδό Αθηνάς αρ. 67, Αθήνα (Τ.Κ. 10552),µε ΑΦΜ 099939745, ∆.Ο.Υ.
ΦΑΕ Αθηνών νοµίµως εκ̟ροσω̟ούµενης, σέβεται την ιδιωτικότητα και τα ̟ροσω̟ικά
δεδοµένα των Υ̟οκειµένων και φροντίζει να είναι σε θέση συνεχούς συµµόρφωσης µε τον
Κανονισµό 2016/679 (ΕΕ)για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι της
ε̟εξεργασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων αυτών, µε τίτλο «Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων»
(ΓΚΠ∆), τον Ν. 4624/2019 και την κείµενη νοµοθεσία ̟ερί ̟ροστασίας δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και να α̟οδεικνύει τη συµµόρφωση αυτή.
Με την ̟αρούσα Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την Ανάθεση και
Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ως Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας, ενηµερώνει
τους συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, ̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς, τους
αναδόχους των δηµοσίων συµβάσεων και τους τυχόν τρίτους εµ̟λεκόµενους στη δηµόσια
σύµβαση (συνεργάτες, υ̟εργολάβους, τρίτους οικονοµικούς φορείς των ̟ροσφερόντων
οικονοµικών φορέων και αναδόχων) για το είδος των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων ̟ου
συλλέγει, τον τρό̟ο ε̟εξεργασίας αυτών των δεδοµένων,καθώς και την ̟ροστασία των
δεδοµένων, τα δικαιώµατά τους ως Υ̟οκείµενα των δεδοµένων και τον τρό̟ο
ε̟ικοινωνίας µε την εταιρεία.
Η Πολιτική ισχύει για όλα τα Υ̟οκείµενα των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, ήτοι για
όλουςτους συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό, για τους οικονοµικούς φορείς, οι ο̟οίοι
υ̟οβάλλουν την ̟ροσφορά τους, για τους αναδόχους, στους ο̟οίους κατακυρώνεται η
δηµόσια σύµβαση, και για τους τυχόν τρίτους εµ̟λεκόµενους στη δηµόσια σύµβαση. Στην
̟ερί̟τωση ̟ου οι ανωτέρω αναφερόµενοι α̟οτελούν νοµικά ̟ρόσω̟α, νοείται η
ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων των φυσικών ̟ροσώ̟ων αυτών (νοµίµων
εκ̟ροσώ̟ων, µετόχων, µελών, εργαζοµένων, συνεργατών, ̟ροσώ̟ων οριζοµένων για την
υλο̟οίηση του συµβατικού αντικειµένου κλ̟).
Η Πολιτική ισχύει σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις δηµοσίων συµβάσεων, στις δηµόσιες
συµβάσειςέργων, υ̟ηρεσιών, ̟ροµηθειών, εκ̟όνησης µελετών, ̟αροχής τεχνικών και
λοι̟ών συναφών ε̟ιστηµονικών υ̟ηρεσιών, ̟αροχής γενικών υ̟ηρεσιών, ό̟ως ορίζονται
στο Ν. 4412/2016, και για όλα τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, τα ο̟οία υφίστανται ε̟εξεργασία
για λογαριασµό της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο και σε ο̟οιαδή̟οτε µορφή.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή και Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας Προσω̟ικών
∆εδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ως Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, φέρει την
ευθύνη και είναι σε θέση να α̟οδείξει τη συµµόρφωσή της µε τις αρχές ̟ροστασίας
̟ροσω̟ικών δεδοµένων, καθώς και την εν γένει συµµόρφωσή της µε την κείµενη
νοµοθεσία για την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δεσµεύεται ότι τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα συλλέγονται και ε̟εξεργάζονται µε
αντικειµενικότητα, νοµιµότητα και διαφάνεια, για συγκεκριµένο και καθορισµένο σκο̟ό,
και ότι η διενεργούµενη ε̟εξεργασία λαµβάνει χώρα τηρουµένων αυστηρώς της
Πολιτικής Προστασίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., των διατάξεων του ΓΚΠ∆, της κείµενης
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νοµοθεσίας για την ̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και των Οδηγιών
της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ).
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διασφαλίζει ότι ε̟εξεργάζεται µόνο τα κατάλληλα, συναφή και α̟ολύτως
α̟αραίτητα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, για το σκο̟ό για τον ο̟οίο συλλέχθηκαν και δεν θα
συλλεχθούν ή διατηρηθούν ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µε σκο̟ό ο̟οιαδή̟οτε µελλοντική
χρήση, εκτός και αν αφορούν ̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες η ΣΤΑΣΥ. Α.Ε. έχει έννοµο
συµφέρον ̟ρος τούτο. Το ̟ροσω̟ικό ε̟εξεργάζεται ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για την
εξυ̟ηρέτηση των νόµιµων, ε̟ιχειρηµατικών σκο̟ών ̟ου σχετίζονται άµεσα µε την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Ποια ∆εδοµένα Προσω̟ικού Χαρακτήρα συλλέγει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή συλλέγει,ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, τα
ακόλουθα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης
(διαγωνιστική ή µη) και την ανάθεση και εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης, κατά τα
̟ροβλε̟όµενα α̟ό τον Ν. 4412/2016, ό̟ως:
ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο, µητρώνυµο, στοιχεία ταυτότητας, ηµεροµηνία γέννησης,
ΑΦΜ-∆ΟΥ, ΑΜΚΑ,
στοιχεία ε̟ικοινωνίας, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση, (email, fax), στοιχεία ε̟ιστηµονικής κατάρτισης ή ε̟αγγελµατικής
δραστηριότητας, ̟τυχία, άδεια εργασίας-λειτουργίας, έναρξη εργασιών σε ∆ΟΥ, τα
δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται κατά τον Ν. 4412/2016 για να δια̟ιστωθεί ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού, α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, ̟ιστο̟οιητικά ̟ερί µη
υ̟αγωγής σε ̟τώχευση, ̟τωχευτική διαδικασία, εξυγίανση κλ̟, φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα, αριθµός λογαριασµού τρα̟έζης, IBAN.
Η συλλογή των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων ̟ραγµατο̟οιείται άµεσα και α̟ευθείας α̟ό το
ίδιο το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων (τον συµµετέχοντα στον ∆ιαγωνισµό, τον
̟ροσφέροντα οικονοµικό φορέα και τον ανάδοχο)κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος
συµµετοχής στη διαδικασία, κατά την υ̟οβολή ̟ροσφοράς, συµ̟ληρώνοντας όλα τα
α̟αιτούµενα δικαιολογητικά και ̟ροσκοµίζοντας τα σχετικά α̟οδεικτικά έγγραφα βάσει
των οριζοµένων στο Τεύχος ∆ιακήρυξης ή στις οδηγίες διεξαγωγής της διαδικασίας
συµµετοχής και ανάθεσης, κατά την κατακύρωση και ανάθεση της σύµβασης και την
εκτέλεση αυτής. Ενδεχοµένως να συλλέγονται και δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα
ο̟οία ̟ροκύ̟τουν ̟ροδήλως α̟ό δηµοσιο̟οιηµένα στοιχεία ή µ̟ορούν να ανευρεθούν
και α̟οκτηθούν νοµίµως α̟ό δηµόσιες αρχές.
∆εδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα τα ο̟οία ̟ροσκοµίζονται µε δικαιολογητικά έγγραφα
α̟ό τον ̟ροσφέροντα, ε̟ι̟ρόσθετα και µε δική του ̟ρωτοβουλία, και τα ο̟οία ενδέχεται
να ̟εριέχουν α̟λά ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ή ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ειδικής κατηγορίας,
νοείται ότι ̟αρέχονται α̟ό το Υ̟οκείµενο µε ρητή, ελεύθερη και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση
συγκατάθεσή του, γνωρίζοντας ότι συνυ̟οβάλλονται ̟ρος ε̟εξεργασία για τους σκο̟ούς
̟ου συλλέγονται και τα ανωτέρω ̟ροσω̟ικά δεδοµένα του.
Σκο̟οί και Νοµική Βάση ε̟εξεργασίας
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ε̟εξεργάζεται ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για τους σκο̟ούς για τους
ο̟οίους ενηµερώθηκε ̟ροηγουµένως το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων και δεν τα
χρησιµο̟οιεί για άλλους σκο̟ούς, οι ο̟οίοι δεν είναι συµβατοί µε τους αρχικούς
σκο̟ούς.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µ̟ορεί να ε̟εξεργαστεί τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένατου Υ̟οκειµένου για τους
σκο̟ούς ̟ου ̟αρατίθενται ακολούθως, ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά:
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Για την αξιολόγηση του συµµετέχοντος, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν. 4412/2016,
Για την ε̟ικοινωνία- ενηµέρωση του συµµετέχοντος (̟χ. σχετικά µε την αξιολόγηση της
̟ροσφοράς, την ε̟ίδοση α̟αραίτητων εγγράφων κλ̟),
Για την ανάθεση της σύµβασης στον ανάδοχο, την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και την
υλο̟οίηση και υ̟οστήριξη κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
Για λόγους αρχειοθέτησης,
Για την εκ̟λήρωση των εκ του νόµου υ̟οχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Για την εκ̟λήρωση συµβατικών υ̟οχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Για την ̟ροάσ̟ιση των δικαιωµάτων και έννοµων συµφερόντων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.,
Για την εν γένει ασφάλεια και ̟ροστασία των συναλλαγών.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διασφαλίζει ότι η ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων είναι σύννοµη
και δεσµεύεται ότι χρησιµο̟οιεί ̟ροσω̟ικά δεδοµένα α̟οκλειστικά και µόνο εφόσον
υφίσταται µία τουλάχιστον νοµική βάση, ̟ου της ε̟ιτρέ̟ει την ε̟εξεργασία των
̟ροσω̟ικών δεδοµένων, ως ακολούθως:
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα βάσει του Ν.
4412/2016, ως Αναθέτουσα Αρχή, η ο̟οία στο ̟λαίσιο άσκησης δηµόσιας εξουσίας
διενεργεί τη διαδικασία κατακύρωσης και ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης και ε̟ιβλέ̟ει την
εκτέλεση και υλο̟οίηση της καταρτισθείσας σύµβασης.
Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης κατά τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016
(̟ροσυµβατικό- συµβατικό στάδιο) η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση των δεδοµένων των συµµετεχόντων (στη
διαδικασία µέχρι την ανάθεση και σύναψη σύµβασης) και για τον έλεγχο και την
ε̟ίβλεψη της τήρησης των συµβατικών υ̟οχρεώσεων, α̟ορρεουσών α̟ό τη σύµβαση.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µ̟ορεί να ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για την
εκ̟λήρωση έννοµης υ̟οχρέωσης, ιδίως α̟ό τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την
εκ̟λήρωση συµβατικής υ̟οχρέωσης, για την εκ̟λήρωση καθήκοντος ̟ρος το δηµόσιο
συµφέρον, εν ̟ροκειµένω την διασφάλιση διαφανούς διεξαγωγής της διαδικασίας
ανάθεσης, και για την εξυ̟ηρέτηση έννοµων συµφερόντων της.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα µε τη συµµετοχή του και µε την
µετέ̟ειτα ανάθεση και υ̟ογραφή της σύµβασης θεωρείται ότι έχει συναινέσει στην
ε̟εξεργασία των δεδοµένων του, ̟αρέχοντας ρητή ελεύθερη και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση
συγκατάθεση για την ε̟εξεργασία.
Τήρηση- Α̟οθήκευση ∆εδοµένων- Μέτρα Προστασίας
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διατηρεί τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για το χρονικό διάστηµα ̟ου
α̟αιτείται για τους νόµιµους ε̟ιχειρηµατικούς σκο̟ούς για τους ο̟οίους συλλέχθηκαν,
συµ̟εριλαµβανοµένων και των σκο̟ών ικανο̟οίησης νοµικών, φορολογικών,
λογιστικών α̟αιτήσεων. Κάθε οργανωτική µονάδα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. φροντίζει να
̟ροσδιορίσει και να τηρήσει τις κατάλληλες ̟εριόδους τήρησης, καθώς και να
διασφαλίσει την ασφαλή καταστροφή τους, όταν ̟αρέλθει το χρονικό διάστηµα ή ̟αύσει
να υφίσταται ο σκο̟ός της ε̟εξεργασίας και δεν υ̟άρχει καµία νοµική α̟αίτηση ή
νόµιµο συµφέρον ή δικαίωµα για τη συνέχιση της τήρησής τους. Ενδέχεται να
α̟οθηκεύονται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, εφόσον τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα θα
τύχουν ε̟εξεργασίας α̟οκλειστικά για σκο̟ούς αρχειοθέτησης ̟ρος το δηµόσιο
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συµφέρον, σκο̟ούς για ε̟ιστηµονική και ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκο̟ούς
και ̟άντα υ̟όκεινται στην εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών
µέτρων.
Μετά το ̟έρας του χρονικού διαστήµατος, ̟ου ορίζεται είτε α̟ό την συµβατική σχέση µε
το Υ̟οκείµενο, είτε α̟ό την νοµοθεσία, ακολουθούνται οι ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες για
την ασφαλή καταστροφή τους.
Περι̟τώσεις ∆ιαβίβασης- Κοινο̟οίησης Προσω̟ικών ∆εδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ενδέχεται να γνωστο̟οιεί τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα σε τρίτους,
ό̟ως:
Τρίτα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, στα ο̟οία η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. αναθέτει την εκτέλεση
συγκεκριµένων ενεργειών για λογαριασµό της και αυτά λειτουργούν ως εκτελούντες την
ε̟εξεργασία(̟χ συνεργάτες, σύµβουλοικλ̟).
Το ∆ηµόσιο, δηµόσιοι φορείς καιαρµόδιες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο ̟λαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους.
Συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, στο ̟λαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του
δικαιώµατος δικαστικής ̟ροστασίας των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το νόµο.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ελέγχει και αξιολογεί τους εκτελούντες την ε̟εξεργασία και ζητάει τις
κατάλληλες διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις ότι είναι συµµορφωµένοι µε τον ΓΚΠ∆ και
την κείµενη νοµοθεσία για την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και ότι έχουν λάβει τα
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση
τους.Ε̟ισυνά̟τεται το Παράρτηµα Ι- Σύµβαση Ε̟εξεργασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού
Χαρακτήρα µε τους εκτελούντες την ε̟εξεργασία.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. φροντίζει ώστε όλες οι οργανωτικές µονάδες της και το ̟ροσω̟ικό της (̟χ.
εργαζόµενοι, ̟ροστηθέντες, βοηθοί εκ̟λήρωσης κλ̟), καθώς και οι εκτελούντες την
ε̟εξεργασία, να ενηµερώνονται για τις υ̟οχρεώσεις τους για την ε̟εξεργασία
̟ροσω̟ικών δεδοµένων και για την τήρηση της Πολιτικής Προστασίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
για τη διαχείριση και ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων. Στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. όλο το
̟ροσω̟ικό είναι υ̟εύθυνο για την υ̟οστήριξη της συµµόρφωσης µε αυτήν την ̟ολιτική.
Τεχνικά και Οργανωτικά µέτρα Προστασίας των δεδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., λαµβάνοντας υ̟όψη τη φύση, το ̟εδίο εφαρµογής, το ̟λαίσιο και τους
σκο̟ούς της ε̟εξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής ̟ιθανότητας
ε̟έλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών ̟ροσώ̟ων,
εφαρµόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ̟ροκειµένου να διασφαλίζει και να
α̟οδεικνύει ότι η ε̟εξεργασία διενεργείται σύννοµα και ότι ̟αρέχει το κατάλληλο
ε̟ί̟εδο ασφάλειας δεδοµένων έναντι των κινδύνων ̟ου διατρέχουν την ε̟εξεργασία.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. οργανωτικά, έχει συντάξει Πολιτικές και ∆ιαδικασίες για την ε̟εξεργασία
και την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και τεχνικά, έχει υιοθετήσει τα κατάλληλα
µέτρα ασφαλείας –για την ψηφιακή και την φυσική ασφάλεια- διασφαλίζοντας την
εµ̟ιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των δεδοµένων.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια να χρησιµο̟οιεί τις ̟λέον ̟ρόσφατες
τεχνολογικές λύσεις και διαδικασίες για την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και
να υιοθετεί τις βέλτιστες ̟ρακτικές ̟ροστασίας.
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Περιστατικό Παραβίασης Προσω̟ικών ∆εδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει δηµιουργήσει την κατάλληλη δοµή και διαδικασίες για τη διαχείριση
τυχόν ̟εριστατικού σχετικά µε την ε̟εξεργασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων. Το ̟ροσω̟ικό
της έχει ενηµερωθεί ̟ροκειµένου να αναφέρει κάθε ̟εριστατικό, το ο̟οίο έχει ή ενδέχεται
να οδηγήσει σε α̟ώλεια, κλο̟ή, µη εξουσιοδοτηµένη α̟οκάλυψη, τυχαία καταστροφή ή
α̟οκάλυψη των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες
αντίδρασης σε ̟αραβίαση δεδοµένων.
Σε ̟εριστατικό ̟ιθανής ̟αραβίασης, τα ̟ρόσω̟α ̟ου αφορά η Παρούσα Πολιτική,
υ̟οχρεούνται αµελλητί να ενηµερώσουν την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για το ̟εριστατικό και να
̟αρέχουν κάθε αναγκαία ή/και βοηθητική ̟ληροφορία ̟ρος αντιµετώ̟ιση του
̟εριστατικού. Τονίζεται ότι ̟ρέ̟ει να ελεγχθεί εάν η ̟αραβίαση ̟ροήλθε α̟ό δική τους
ευθύνη και να ενηµερώσουν ε̟ίσης σχετικά την ΣΤΑΣΥ Α.Ε..
Συγκατάθεση του Υ̟οκειµένου των δεδοµένων
Το Υ̟οκείµενο ̟αρέχει συγκατάθεση για ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων,
κατό̟ιν ενηµέρωσης για το σκο̟ό ε̟εξεργασίας και τα δικαιώµατά του, µε δήλωση ή µε
σαφή θετική ενέργεια, ελεύθερη, συγκεκριµένη, ρητή και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση, µε την ο̟οία
εκδηλώνει ότι συµφωνεί, να α̟οτελέσουν αντικείµενο ε̟εξεργασίας τα δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα ̟ου το αφορούν.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων µ̟ορεί να ανακαλέσει µε ευκολία, ελεύθερα τη
συγκατάθεσή του, ανά ̟άσα στιγµή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης έχει ισχύ σε
µελλοντική ε̟εξεργασία και δεν ε̟ηρεάζει την ε̟εξεργασία, η ο̟οία διενεργούταν βάσει
της συγκατάθεσης του Υ̟οκειµένου, ̟ριν την ανάκληση, και είναι νόµιµη ε̟εξεργασία.
∆ικαιώµατα του Υ̟οκειµένου των δεδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ενηµερώνει τα Υ̟οκείµενα των δεδοµένων για την ε̟εξεργασία των
δεδοµένων τους και για τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωµάτων τους, καθώς και
διαχειρίζεται τα αιτήµατα των Υ̟οκειµένων κατά τον καλύτερο δυνατό τρό̟ο, ώστε να
αντα̟οκρίνεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό ικανο̟οίησης αυτών.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα όσον αφορά τον τρό̟ο
ε̟εξεργασίας των δεδοµένων του α̟ό τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.:
1) ∆ικαίωµα ενηµέρωσης- ̟ληροφόρησης για την ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών του
δεδοµένων.
2)∆ικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης για ε̟εξεργασία των δεδοµένων ανά ̟άσα
στιγµή.
3) ∆ικαίωµα ̟ρόσβασης στα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα του. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να αιτηθεί
̟ρόσβαση στα δεδοµένα του για να λάβει αντίγραφο α̟ό αυτά.
4) ∆ικαίωµα διόρθωσης- ε̟ικαιρο̟οίησης των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων, ώστε τα
στοιχεία να είναι ακριβή.
5) ∆ικαίωµα διαγραφής των δεδοµένων του. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να αιτηθεί τη
διαγραφή των δεδοµένων του, στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις. Όταν: α) αυτά δεν είναι ̟λέον
α̟αραίτητα για τους σκο̟ούς για τους ο̟οίους συλλέχθηκαν ή ε̟εξεργάζονται, β) έγινε
ανάκληση της συγκατάθεσης, γ) έχει εκλείψει ̟λέον η νοµική βάση ε̟εξεργασίας α̟ό τη
ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και δεν στηρίζεται η ε̟εξεργασία σε άλλη νοµική βάση. Τονίζεται ότι η
ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δύναται να µην ικανο̟οιήσει το δικαίωµα διαγραφής για λόγους
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εκ̟λήρωσης εκ του νόµου υ̟οχρέωσής της, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, για λόγους
θεµελίωσης, άσκησης και υ̟οστήριξης νοµικών αξιώσεών της, καθώς και για λόγους
αρχειοθέτησης και στατιστικούς σκο̟ούς.
6) ∆ικαίωµα ̟εριορισµού της ε̟εξεργασίας των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων. Σε αυτή την
̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ̟ροβαίνει στον άµεσο ̟εριορισµό ε̟εξεργασίας των δεδοµένων,
τουλάχιστον για να εξετάσει το αίτηµα ̟εριορισµού. Εάν δεν είναι εφικτός ο ̟εριορισµός
της ε̟εξεργασίας, θα δοθεί αιτιολογηµένη α̟άντηση στο Υ̟οκείµενο.
7) ∆ικαίωµα στη φορητότητατων δεδοµένων. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να λάβει σε
αναγνώσιµη µορφή σε µία α̟ό τις ευρέως διαδεδοµένες µορφές ανάγνωσης (̟χ σε αρχείο
XML) αντίγραφο των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων του, τα ο̟οία ε̟εξεργάζονται µε χρήση
υ̟ολογιστικών συστηµάτων.
8) ∆ικαίωµα εναντίωσης. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να ̟ροβάλει εναντίωση ως ̟ρος την
ε̟εξεργασία των δεδοµένων του.Τονίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δύναται να µην
ικανο̟οιήσει το δικαίωµα εναντίωσης, εάν υ̟άρχει ε̟ιτακτικός και νόµιµος λόγος, ο
ο̟οίος υ̟ερισχύει του αιτήµατος εναντίωσης ή σκο̟ός για τη θεµελίωση, άσκηση ή
υ̟οστήριξη νοµικών αξιώσεών της.
Το Υ̟οκείµενο ασκεί τα ανωτέρω δικαιώµατα µε αίτηµα ̟ρος τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Το αίτηµα
̟ρέ̟ει να είναι σαφές και ορισµένοκαι να συµ̟ληρώνεται κατά το δυνατόν ̟ληρέστερο
τρό̟ο, ώστε να µ̟ορεί να αξιολογηθεί και ικανο̟οιηθεί. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει η
ταυτο̟οίηση του Υ̟οκειµένου και η ε̟ιβεβαίωση των στοιχείων του. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
φροντίζει να α̟αντήσει εντός ενός µήνα σε ο̟οιοδή̟οτε σχετικό αίτηµα, εκτός αν για
αντικειµενικούς λόγους χρειαστεί ̟ερισσότερος χρόνος, ο̟ότε και θα ενηµερώσει το
Υ̟οκείµενο σχετικά. Κατάλληλη φόρµα συµ̟λήρωσης του αιτήµατος ̟αρέχεται στο
∆ιαδικτυακό τό̟ο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.www.stasy.gr
Για την άσκηση ο̟οιουδή̟οτε δικαιώµατος, τοΥ̟οκείµενο µ̟ορεί να α̟ευθυνθεί στον
Υ̟εύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µε µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στο dpo@stasy.gr.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση το Υ̟οκείµενοέχει ε̟ίσης το ∆ικαίωµα υ̟οβολής καταγγελίας στην
Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα – ΑΠ∆ΠΧ και µ̟ορεί να
α̟ευθυνθεί σε αυτήν:Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr.
Ε̟ικοινωνία
Για ο̟οιαδή̟οτε ενηµέρωση, ̟αροχή βοήθειας σχετικά µε την άσκηση ή την κατανόηση
των δικαιωµάτων του Υ̟οκειµένου και ερώτηση σχετικά µε τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, την
̟αρούσα Πολιτική και την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, µ̟ορείτε να
ε̟ικοινωνήσετε µε τον Υ̟εύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stasy.gr
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ̟αρούσα Σύµβαση Ε̟εξεργασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα (εφεξής
«Σύµβαση») α̟οτελεί ̟αράρτηµα και ανα̟όσ̟αστο τµήµα της συναφθείσας σύµβασης
µεταξύ των ανωτέρω µερών (εφεξής «Κύρια Σύµβαση»), µε συµβαλλόµενα µέρη, αφενός µε
την Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και το
διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», εφεξής καλούµενη ως «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» και
αφετέρου το εκάστοτε άλλο συµβαλλόµενο µέρος, εφεξής καλούµενο ως «Εκτελών την
Ε̟εξεργασία».
Στο ̟λαίσιο της «Κύριας Σύµβασης», ο «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» ενδέχεται να
γνωστο̟οιεί, κοινο̟οιεί ή διαβιβάζει στον «Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία» ̟ληροφορίες,
οι ο̟οίες α̟οτελούν δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως αυτά ορίζονται στον
Κανονισµό 679/2016 (ΕΕ) «Γενικό Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων» (ΓΚΠ∆)
και την κείµενη νοµοθεσία ̟ερί ̟ροστασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα (εφεξής
«Νοµοθεσία»), µε σκο̟ό την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης».
Αντίστοιχα, ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» έχει το δικαίωµα να ε̟εξεργάζεται δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία του γνωστο̟οιούνται, κοινο̟οιούνται ή διαβιβάζονται
α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για λογαριασµό του τελευταίου, µε σκο̟ό την εκτέλεση
της «Κύριας Σύµβασης».
Με την ̟αρούσα «Σύµβαση» ̟ροσδιορίζονται οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις της ε̟εξεργασίας
των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα α̟ό τον «Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία» για
λογαριασµό του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και ̟αρέχονται κατάλληλες διασφαλίσεις και
διαβεβαιώσεις ότι ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» είναι συµµορφωµένος µε την
«Νοµοθεσία».
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, για
λογαριασµό του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας», τα ο̟οία είναι α̟ολύτως α̟αραίτητα για
την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης», καθώς και όσα δεδοµένα µ̟ορεί να συµφωνήσουν
µεταγενέστερα για την εξυ̟ηρέτηση του σκο̟ού ε̟εξεργασίας. Κάθε τέτοια µεταγενέστερη
συµφωνία γίνεται µόνο εγγράφως δεκτή και υ̟όκειται στις διατάξεις της ̟αρούσας
«Σύµβασης».
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ο «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» γνωστο̟οιήσει,
κοινο̟οιήσει ή διαβιβάσει στον «Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία» δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα, τα ο̟οία δεν είναι α̟ολύτως α̟αραίτητα για την εκτέλεση της «Κύριας
Σύµβασης», ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ειδο̟οιήσει σχετικά τον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» και εν συνεχεία να ̟ροβεί στην ασφαλή και οριστική
καταστροφή/ διαγραφή τους.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται, ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, τα εξής
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα: δεδοµένα ταυτο̟οίησης ̟ροσώ̟ου (ονοµατε̟ώνυµο,
̟ατρώνυµο κλ̟), δεδοµένα ε̟ικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου κλ̟), κ.α. Υ̟οκείµενα των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα ενδεικτικά
και όχι ̟εριοριστικά, δύναται να είναι τα εξής ̟ρόσω̟α: εργαζόµενοι, ε̟ιβατικό κοινό,
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συνεργάτες, σύµβουλοι, ̟ροµηθευτές, µέλη διοικητικού συµβουλίου του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» κατά βάση ε̟εξεργάζεται α̟λά δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα, ενώ σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις, ανάλογα µε την «Κύρια Σύµβαση» ενδέχεται να
ε̟εξεργάζεται και δεδοµένα ειδικής κατηγορίας, α̟οκλειστικά και µόνο για τους σκο̟ούς
ε̟εξεργασίας, ό̟ως ορίζονται στην «Κύρια Σύµβαση».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα ανωτέρω δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα για τους σκο̟ούς και το αντικείµενο της «Κυρίας Σύµβασης», ήτοι
α̟οκλειστικά και µόνο για την εκτέλεση της ανατεθείσας δραστηριότητας και την
εκ̟λήρωση των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων και για όσο χρόνο διαρκεί η «Κύρια
Σύµβαση».
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» έχει δικαίωµα να ε̟εξεργάζεται τα
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για ̟ρόσθετους σκο̟ούς, ό̟ως αυτοί ̟ροβλέ̟ονται
α̟ό την «Νοµοθεσία», θα ̟ρέ̟ει να ενηµερώσει τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» ̟ριν
̟ροβεί σε ο̟οιαδή̟οτε ε̟εξεργασία των δεδοµένων.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα µόνο α̟ολύτως αναγκαία και
α̟αραίτητα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και µόνο για τους ανωτέρω
αναφερόµενους σκο̟ούς ε̟εξεργασίας και σύµφωνα µε τις οδηγίες του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» διασφαλίζει ότι τα ̟ρόσω̟α, τα ο̟οία είναι
εξουσιοδοτηµένα α̟ό τον ίδιο για να ε̟εξεργάζονται ως ανωτέρω τα δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα (ό̟ως ̟χ. εργαζόµενοι, συνεργάτες, σύµβουλοι, βοηθοί
εκ̟λήρωσης, ̟ροστηθέντες, τρίτοι εµ̟λεκόµενοι στην «Κύρια Σύµβαση»), δεσµεύονται µε
όρους και ρήτρες τήρησης εµ̟ιστευτικότητας και γνωρίζουν τους όρους της ̟αρούσας
«Σύµβασης» και δεσµεύονται α̟ό αυτήν αντιστοίχως.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» α̟αγορεύεται να αναθέσει την ε̟εξεργασία σε άλλον
εκτελούντα την ε̟εξεργασία ̟αρά µόνον εάν ̟ροηγουµένως έχει ενηµερώσει µε σαφήνεια
̟ρος τούτο τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», έχει δεσµευτεί ότι και ο άλλος εκτελών είναι
συµµορφωµένος µε την «Νοµοθεσία» και τους όρους της ̟αρούσας και έχει λάβει έγγραφη
ρητή ειδική άδεια α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για την ανάθεση της ε̟εξεργασίας
σε άλλον εκτελούντα. Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟αραµένει ̟λήρως υ̟όλογος έναντι
του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων του άλλου
εκτελούντος την ε̟εξεργασία.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να α̟οδεικνύει τη
συµµόρφωσή του µε την «Νοµοθεσία» και δεσµεύεται ότι τηρούνται οι αρχές ̟ροστασίας
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και εν γένει οι διατάξεις της «Νοµοθεσίας» για την
διενεργούµενη α̟ό αυτόν ε̟εξεργασία των δεδοµένων στο ̟λαίσιο της «Κύριας
Σύµβασης».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» λαµβάνει όλα τα α̟αιτούµενα µέτρα για την ασφάλεια της
ε̟εξεργασίας, καθώς και όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την
̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.

Σελίδα 114

21PROC009036684 2021-08-05
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων ε̟εξεργασίας, ξεχωριστό, για
όλες τις ε̟εξεργασίες διενεργούµενες για τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», το ο̟οίο θα είναι
διαθέσιµο στον τελευταίο ό̟οτε αυτό ζητηθεί.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να συνδράµει και να ̟αρέχει κάθε χρήσιµη
̟ληροφορία ή βέλτιστη ̟ρακτική στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», ώστε ο τελευταίος να
συµµορφώνεται µε τις υ̟οχρεώσεις βάσει της «Νοµοθεσίας» για την ασφάλεια της
ε̟εξεργασίας και την ̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να συνεργάζεται µε τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας» για τη διαχείριση των αιτηµάτων των υ̟οκειµένων κατά την άσκηση των
δικαιωµάτων τους βάσει της «Νοµοθεσίας», για τη διαχείριση τυχόν αιτηµάτων της Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα κατά την άσκηση των καθηκόντων της ή
για τυχόν διαβουλεύσεις, για τη διενέργεια τυχόν εκτίµησης αντικτύ̟ου και εν γένει για
την ̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ενηµερώσει άµεσα τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας» σε ̟ερί̟τωση ̟ου αντιληφθεί ότι ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ε̟εξεργασίας δεν
̟ληροί τους όρους της «Σύµβασης» και τις διατάξεις της «Νοµοθεσίας» και να ̟ροβεί σε
κάθε νόµιµη ενδεικνυόµενη ενέργεια ̟ρος άµεση άρση αυτής.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας «Σύµβασης» δηλώνει και
δεσµεύεται ότι ̟ροβαίνει σε ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα του
«Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία» µόνο στο βαθµό ̟ου είναι α̟αραίτητα τα δεδοµένα για
την εκ̟λήρωση των εκατέρωθεν υ̟οχρεώσεων κατά την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης»
και µόνο στο αναγκαίο µέτρο για τη συµµόρφωση µε τις έννοµες υ̟οχρεώσεις.
Η διενεργούµενη ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα λαµβάνει χώρα
τηρουµένων αυστηρώς της Πολιτικής Προστασίας του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και της
«Νοµοθεσίας».
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», δηλώνει ρητά και ανε̟ιφύλακτα ότι εφαρµόζει όλα τα
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ̟ροκειµένου να διασφαλίσει το ενδεδειγµένο
ε̟ί̟εδο ασφάλειας και ̟ροστασίας των δεδοµένων, λαµβάνοντας υ̟όψη το είδος των
δεδοµένων, τη φύση και τους σκο̟ούς της ε̟εξεργασίας και τους υφιστάµενους κινδύνους
διαφορετικής ̟ιθανότητας ε̟έλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις
ελευθερίες των φυσικών ̟ροσώ̟ων, σε συνάρτηση µε τις τελευταίες τεχνολογικές ε̟ιστηµονικές εξελίξεις και το κόστος εφαρµογής των µέτρων.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα,
ώστε ̟ρόσβαση στα δεδοµένα και δυνατότητα ε̟εξεργασίας να έχει µόνο το
εξουσιοδοτηµένο ̟ροσω̟ικό του.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» λαµβάνει µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό
̟ρόσω̟ο, το ο̟οίο ενεργεί υ̟ό την ε̟ο̟τεία του και έχει ̟ρόσβαση σε δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ε̟εξεργάζεται µόνο στο ̟λαίσιο εκτέλεσης της «Κύριας
Σύµβασης».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟αρέχει στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», κατό̟ιν σχετικού
έγγραφου αιτήµατος του τελευταίου, όλες τις ̟ληροφορίες και τα α̟οδεικτικά µέσα για τα
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, τα ο̟οία έχει λάβει, και ε̟ιτρέ̟ει και διευκολύνει τη
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διενέργεια ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των µέτρων α̟ό τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας» για τη δια̟ίστωση του ε̟ι̟έδου ασφαλείας και της ε̟άρκειας αυτών.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟ικουρεί τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» στο µέτρο του
δυνατού, ώστε ο τελευταίος να αντα̟οκρίνεται στα αιτήµατα των υ̟οκειµένων των
δεδοµένων κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους βάσει της «Νοµοθεσίας». Πιο
συγκεκριµένα, σε ̟ερί̟τωση ̟ου το υ̟οκείµενο υ̟οβάλλει ο̟οιοδή̟οτε αίτηµα- αίτηση
άσκησης δικαιώµατος ή ερώτηµα στον «Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία», ο «Εκτελών την
Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ενηµερώσει άµεσα και να διαβιβάσει στον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας», το συντοµότερο δυνατόν και κατά ̟ροτίµηση εντός των ε̟όµενων
εβδοµήντα δύο (72) ωρών, το αίτηµα ή ερώτηµα.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» δεν δύναται αυτοβούλως να ̟ροβεί σε ο̟οιαδή̟οτε
ενέργεια, και ιδίως δεν ε̟ιτρέ̟εται να διαχειριστεί αίτηµα διόρθωσης, διαγραφής ή
̟εριορισµού της ε̟εξεργασίας, ̟αρά µόνο βάσει γρα̟τών εντολών του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας», εκτός και εάν τούτο ̟ροβλέ̟εται α̟ό την εκτέλεση της «Κυρίας
Σύµβασης» ή ε̟ιβάλλεται α̟ό τη «Νοµοθεσία».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» διασφαλίζει ότι τα ανωτέρω δεσµεύουν και τα
εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτόν ̟ρόσω̟α (ό̟ως ̟χ. εργαζόµενοι, συνεργάτες, σύµβουλοι,
βοηθοί εκ̟λήρωσης, ̟ροστηθέντες, τρίτοι εµ̟λεκόµενοι στην «Κύρια Σύµβαση»), τα ο̟οία
ε̟εξεργάζονται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και µ̟ορεί να τους τεθούν
αντίστοιχα αιτήµατα ή ερωτήµατα για τα δεδοµένα.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», δεσµεύεται ότι στα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα έχει συµ̟εριλάβει την ̟ολιτική διαχείρισης και αντιµετώ̟ισης ̟εριστατικού
̟αραβίασης και έχει ενηµερώσει σχετικά το ̟ροσω̟ικό του, καθώς και λοι̟ά
εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτόν ̟ρόσω̟α, ώστε να µ̟ορούν να αντα̟οκριθούν άµεσα σε
τυχόν ̟εριστατικό ̟αραβίασης.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», υ̟οχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας», εγγράφως και εντός των ε̟όµενων είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, µόλις
αντιληφθεί ̟αραβίαση των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, δηλαδή ̟αραβίαση της
ασφάλειας των δεδοµένων, η ο̟οία οδηγεί σε ενδεχοµένη, τυχαία, µη εξουσιοδοτηµένη, ή
̟αράνοµη καταστροφή, α̟ώλεια, αλλοίωση, ή α̟οκάλυψη των δεδοµένων ή ενδεχόµενη,
τυχαία, µη εξουσιοδοτηµένη, ή ̟αράνοµη ̟ρόσβαση σε αυτά.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟ρέ̟ει, άµεσα και µε δικά του έξοδα, να διερευνήσει το
̟εριστατικό ̟αραβίασης και να ενεργήσει, κατά το µέτρο του δυνατού, για την α̟οτρο̟ή
̟εραιτέρω ̟αραβίασης και εφαρµογής διορθωτικών µέτρων.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί τόσο για το
̟εριστατικό όσο και για τις ενέργειές του τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», ̟αρέχοντας κάθε
διαθέσιµη ̟ληροφορία. Ειδικότερα θα ̟αράσχει στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας»
λε̟τοµερή ̟εριγραφή της ̟αραβίασης ασφαλείας, τον τύ̟ο δεδοµένων ̟ου α̟οτέλεσε
αντικείµενο της ̟αραβίασης ασφαλείας και την ταυτότητα του κάθε υ̟οκειµένου, τα
δεδοµένα του ο̟οίου έχουν ε̟ηρεασθεί, µόλις οι ̟ληροφορίες αυτές συλλεχθούν ή
καταστούν διαθέσιµες µε άλλο τρό̟ο, συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟εριοδικών
ενηµερώσεων αυτών των ̟ληροφοριών και ο̟οιεσδή̟οτε άλλες ̟ληροφορίες ενδέχεται να
του ζητηθούν σχετικά µε το ̟εριστατικό ̟αραβίασης ασφαλείας.
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Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» συνδράµει τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για την
γνωστο̟οίηση και την ανακοίνωση του ̟εριστατικού ̟αραβίασης βάσει της
«Νοµοθεσίας» και σε συνεργασία ̟ροβαίνει σε όλες τις α̟αραίτητες ενέργειες για την
α̟οκατάσταση της ασφάλειας και την ενίσχυση της ̟ροστασίας των δεδοµένων µε τα
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε να ̟εριορισθεί ο κίνδυνος δυσµενούς
ε̟ί̟τωσης στα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των υ̟οκειµένων, καθώς και να αµβλυνθούν
οι δυσµενείς συνέ̟ειες και να ̟εριοριστεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος µελλοντικής
̟αραβίασης.
Σχετικά µε την υ̟οχρέωση ενηµέρωσης του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» αµέσως και
εγγράφως, αυτή ισχύει ακόµη και στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» έχει
αµφιβολίες ως ̟ρος την ασφάλεια ή την νοµιµότητα της ε̟εξεργασίας. Σε αυτήν την
̟ερί̟τωση, οφείλει να µην ̟ροβεί στην ε̟εξεργασία και να ενηµερώσει αµέσως σχετικά
τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας».
ΤΗΡΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της «Κύριας Σύµβασης», ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία»
διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την
̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και ότι τηρεί τα δεδοµένα διασφαλίζοντας την
εµ̟ιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιµότητα αυτών.
Μετά τη λήξη της «Κύριας Σύµβασης», µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το ο̟οίο δε
µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τις δεκα̟έντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες, ο «Εκτελών την
Ε̟εξεργασία» ̟ρέ̟ει να ε̟ιστρέψει στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» όλα τα έγγραφα ̟ου
έχει στην κατοχή του και όλα τα ̟ροϊόντα εργασίας και δεδοµένα ̟ου ̟αρήχθησαν και να
διαγράψει ο̟οιοδή̟οτε αρχείο δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα έχει δηµιουργήσει και
τηρεί για τους σκο̟ούς της ̟αρούσας, διαβιβάζοντας στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» το
σχετικό ̟ρωτόκολλο διαγραφής.
∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» δεν διαβιβάζει σε α̟οδέκτες/ή και τρίτους τα δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία ̟αρέχονται α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας».
∆υνατότητα διαβίβασης ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση ικανο̟οίησης αιτήµατος
υ̟οκειµένου, κατό̟ιν σχετικής οδηγίας του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και στην
̟ερί̟τωση αιτήµατος του ίδιου του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» για χορήγηση ή/και
ε̟ιστροφή των δεδοµένων.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η διαβίβαση των δεδοµένων α̟ορρέει α̟ό νοµική υ̟οχρέωση του
«Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία», ̟ριν ̟ροβεί σε ο̟οιαδή̟οτε ε̟εξεργασία, υ̟οχρεούται
να ενηµερώσει σχετικά τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για τους όρους και τις υ̟οχρεώσεις
της διαβίβασης.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα
α̟οκλειστικά εντός των εδαφικών ορίων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για ο̟οιαδή̟οτε
διαβίβαση δεδοµένων α̟αιτείται ̟ροηγούµενη ενηµέρωση και ̟αροχή γρα̟τής
συναίνεσης του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας». Η εν λόγω διαβίβαση υ̟όκειται σε
συµµόρφωση µε τις ειδικές α̟αιτήσεις ̟ου αφορούν τη διαβίβαση δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα δυνάµει της «Νοµοθεσίας».
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Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της ̟αρούσας, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
«Εκτελών την Ε̟εξεργασία» αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να τηρήσει εµ̟ιστευτικά και να
µη γνωστο̟οιήσει, κοινο̟οιήσει, δηµοσιεύσει, ανακοινώσει ή µε ό̟οιον άλλον τρό̟ο
α̟οκαλύψει σε τρίτους, χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας» ο̟οιαδή̟οτε έγγραφα ή ̟ληροφορίες και σύνολο ή µέρος των δεδοµένων
̟ου ̟εριήλθαν σε γνώση του, κατά την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων και την ̟αροχή των
υ̟ηρεσιών του, κατά την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να τηρεί ως άκρως εµ̟ιστευτικά τα
ο̟οιαδή̟οτε στοιχεία έλαβε α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για την εκ̟λήρωση της
«Κύριας Σύµβασης», καθώς ε̟ίσης να µην τα χρησιµο̟οιεί για ο̟οιονδή̟οτε άλλον
σκο̟ό ̟λην του οριζοµένου στην ̟αρούσα.
Οι ρυθµίσεις του ̟αρόντος άρθρου δεσµεύουν τον «Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία» και
µετά την καθ' οιονδή̟οτε τρό̟ο λήξη ή λύση της ̟αρούσας.
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ «ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για
λογαριασµό του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και δεν υ̟ερβαίνει τα όρια των εντολών ̟ου
του έχει αναθέσει ο τελευταίος, σχετικά µε τους σκο̟ούς και την ε̟εξεργασία των
δεδοµένων βάσει της «Νοµοθεσίας». Σε ̟ερί̟τωση υ̟έρβασης των ορίων και δράσης του
«Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία» ̟έραν των σκο̟ών της «Κύριας Σύµβασης» και της
̟αρούσας, ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» νοείται «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» για ό̟οια
ε̟εξεργασία διενεργήσει, θέτοντας ο ίδιος το σκο̟ό και τα µέσα ε̟εξεργασίας των
δεδοµένων, και φέρει την ευθύνη και τις συνέ̟ειες της «Νοµοθεσίας».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ευθύνεται ̟λήρως έναντι του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας»
για κάθε άµεση, έµµεση, υφιστάµενη, µελλοντική, θετική ή α̟οθετική ζηµία του τελευταίου
εξαιτίας της αθέτησης των υ̟οχρεώσεων και όρων της «Σύµβασης». Την ίδια ευθύνη φέρει
και για τον ορισµό άλλου εκτελούντος την ε̟εξεργασία και αθέτηση α̟ό αυτόν των
υ̟οχρεώσεων και όρων της «Σύµβασης», χωρίς να ̟εριορίζεται τυχόν δικαίωµα του
«Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας», να στραφεί κατά του άλλου εκτελούντος την ε̟εξεργασία
οµοίως.
Παραβίαση ο̟οιουδή̟οτε όρου της ̟αρούσας συνιστά ουσιώδη ̟αραβίαση της «Κύριας
Σύµβασης».
------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΝΕΝΟΥ--------------
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