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ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Σε συνέχεια ̟ροκήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού, θέτουµε τα ακόλουθα :
Το Παράρτηµα VIΙ της ∆ιακήρυξης Τ∆ 113/21, ̟εριλαµβάνει:
 Πολιτική Προστασίας ∆ΠΧ για την ανάθεση και εκτέλεση δηµόσιων
συµβάσεων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και
 Σύµβαση ε̟εξεργασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα.
Ε̟ισηµάνσεις ε̟ί της Σύµβασης:
Πρόκειται για τυ̟ο̟οιηµένη σύµβαση µεταξύ Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας και
Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία. Η ιδιότητα του Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας
α̟οδίδεται στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ και του Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία στην
ασφαλιστική εταιρεία ̟ου θα ε̟ιλεγεί.
Ωστόσο, θεωρούµε µη ορθή την α̟όδοση ιδιότητας Εκτελούντος την
Ε̟εξεργασία στην ασφαλιστική εταιρεία, διότι:
 Οι ασφαλιστικές εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΚΠ∆ υ̟έχουν ρόλο
Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας -και όχι Εκτελούντος-, δεδοµένου ότι, δεν ̟αρέχουν
α̟λώς µια υ̟ηρεσία στον εργοδότη/λή̟τη της ασφάλισης (βλ. ΣΤΑΣΥ ΑΕ),
αλλά υ̟έχουν υ̟οχρεώσεις οι ίδιες, δυνάµει συναφών νοµοθεσιών και
̟ρακτικών, µε βάση τις ο̟οίες ενεργούν τόσο κατά τον χειρισµό όσο και κατά
τη λήψη α̟οφάσεων, σχετικά µε την ̟αροχή ασφαλιστικών καλύψεων.
Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι Υ̟εύθυνοι Ε̟εξεργασίας, τόσο σε
σχέση µε τους ̟ελάτες τους (στις ατοµικές ασφαλίσεις), των ο̟οίων τα δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα (∆ΠΧ) συλλέγουν α̟ευθείας α̟ό τους ίδιους όσο και σε
σχέση µε τους ασφαλισµένους/δικαιούχους (οµαδικών) ασφαλίσεων, των
ο̟οίων τα ∆ΠΧ ή µέρος αυτών, συλλέγουν α̟ευθείας α̟ό τους ίδιους ή α̟ό τους
εργοδότες τους/λή̟τες της ασφάλισης (κατό̟ιν ̟ροηγούµενης ενηµέρωσης των
εργαζοµένων τους και λήψης της σχετικής συγκατάθεσής τους, βάσει εσωτερικών
διαδικασιών).
 Η Εταιρεία µας, στο ̟λαίσιο των δραστηριοτήτων της ως Ασφαλιστική
Εταιρεία, ε̟εξεργάζεται ∆ΠΧ και Ειδικών Κατηγοριών ∆εδοµένα Προσω̟ικού
χαρακτήρα (ΕΚ∆ΠΧ), µε σκο̟ό την υ̟οστήριξη, ̟ροώθηση και εκτέλεση της
συµβατικής της σχέσης µε τους ̟ελάτες/λή̟τες της ασφάλισης/ασφαλισµένους
της, την ̟ροστασία των συναλλαγών και την ενηµέρωση των
̟ελατών/ΛτΑ/ασφαλισµένων για τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες, ενεργώντας κατά
κύριο λόγο ως Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας
Ως εκ της ιδιότητάς της αυτής οφείλει, η Εταιρεία µας λαµβάνει τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ήδη εξ ορισµού και κατά τον σχεδιασµό κάθε νέας
δραστηριότητας ε̟εξεργασίας, ̟ροκειµένου να είναι σε θέση να συµµορφώνεται
µε τις α̟αιτήσεις του ισχύοντος θεσµικού ̟λαισίου και ειδικότερα µε τις αρχές:
α) νοµιµότητας, αντικειµενικότητας και διαφάνειας, β) ̟εριορισµού του
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σκο̟ού, γ) ελαχιστο̟οίησης των δεδοµένων, δ) ακρίβειας, ε) ̟εριορισµού του
χρόνου α̟οθήκευσης και στ) ακεραιότητας και εµ̟ιστευτικότητας. Ως
Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας, η Εθνική Ασφαλιστική φέρει την ευθύνη και οφείλει
να είναι σε θέση να α̟οδείξει τη συµµόρφωσή της µε τις ως άνω αρχές, ανά ̟άσα
στιγµή (αρχή της λογοδοσίας).
 Όσον αφορά, συγκεκριµένα, στην ̟αροχή υ̟ηρεσιών ασφάλισης στελεχών της
ΣΤΑΣΥ ΑΕ:
Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ είναι Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας ∆ΠΧ για τα δεδοµένα των
εργαζοµένων/στελεχών της, τα ο̟οία συλλέγει στο ̟λαίσιο της εργασιακής
σχέσης και τα ο̟οία -σε ̟ερί̟τωση ε̟ιλογής της-, θα διαβιβάζει ̟εραιτέρω στην
Εθνική Ασφαλιστική, για τη συγκεκριµένη ασφάλιση (ευθύνης στελεχών
∆ιοίκησης), στο στάδιο µετά την ε̟έλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, για την
καταβολή ασφαλίσµατος.
Η Εθνική Ασφαλιστική είναι Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας ∆ΠΧ, αναφορικά µε τα
δεδοµένα ̟ου συλλέγει στο ̟λαίσιο της ασφαλιστικής σύµβασης (άρθρο 4
ΓΚΠ∆).
Ε̟ι̟ροσθέτως ε̟ισηµαίνεται ότι, όσον αφορά στη διαβίβαση των ∆ΠΧ/ΕΚ∆Π
των ασφαλισµένων/στελεχών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ ̟ρος την Εθνική Ασφαλιστική, στο
̟λαίσιο και για τη λειτουργία της εν λόγω ασφαλιστικής σύµβασης, εφόσον θα
τα διαβιβάζει στην Εθνική Ασφαλιστική η ΣΤΑΣΥ ΑΕ και όχι α̟ευθείας τα
ασφαλισµένα στελέχη της, λ.χ., στην ̟ερί̟τωση ε̟ελθούσας ζηµίας (σωµατικές
βλάβες, εφόσον υ̟άρχει τέτοια κάλυψη), ή στην ̟ερί̟τωση ασκηθείσας αγωγής
ή υ̟οβληθείσας µήνυσης κατά του στελέχους, α̟ό ̟λευράς ΣΤΑΣΥ ΑΕ θα ̟ρέ̟ει
να έχουν τηρηθεί, βάσει σχετικής εσωτερικής διαδικασίας, τα εξής:
a. Έγγραφη σχετική ενηµέρωση των στελεχών.
b. Λήψη της συγκατάθεσής τους για τη διαβίβαση των δεδοµένων τους στην
Εθνική Ασφαλιστική, µε σκο̟ό την οµαλή λειτουργία και εξυ̟ηρέτηση της
ασφάλισής τους.
Παρακαλούµε ό̟ως λάβετε υ̟όψη σας τα ανωτέρω και ̟ροβείτε στις σχετικές
τρο̟ο̟οιήσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
∆εδοµένου ότι η ασφαλιστική εταιρεία ενεργεί ως ανεξάρτητος Υ̟εύθυνος
Ε̟εξεργασίας, µε τις υ̟οχρεώσεις και δεσµεύσεις ό̟ως αυτές α̟ορρέουν α̟ό τον
ΓΚΠ∆ για την ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, δεν α̟αιτείται η
σύναψη σύµβασης ε̟εξεργασίας µε τους εκετελούντες την ε̟εξεργασία.
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2

Σε συνέχεια ̟ροκήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού, ̟αρακαλούµε ό̟ως
συµ̟ληρωθεί το ε̟ισυνα̟τόµενο ερωτηµατολόγιο µε ̟ρόσφατη ηµεροµηνία, το
ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται και σε ε̟εξεργάσιµη µορφή ̟ρος διευκόλυνσή σας.
Ε̟ίσης ̟αρακαλούµε και για την α̟οστολή ενο̟οιηµένων οικονοµικών
στοιχείων για το έτος 2020.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1.3
«Συνο̟τική
Περιγραφή
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης» της οικείας διακήρυξης
ισχύει ότι «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».
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Σύµφωνα µε τη διάταξη 2.2.9.2, ̟αράγραφος Β4, ζητούνται δηλώσεις των
Παραρτηµάτων V και VI α̟ό τους ̟ροαιρετικούς αντασφαλιστές. ∆εδοµένου
ότι το αντίστοιχο ̟αράρτηµα ̟εριέχει υ̟οδείγµατα δηλώσεων σε δύο γλώσσες,
̟αρακαλούµε για ε̟ιβεβαίωση σας ότι θα γίνει α̟οδεκτή η υ̟οβολή µίας
δήλωσης για κάθε αντασφαλιστή, είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική, και δεν
α̟αιτείται η υ̟οβολή και των δύο δηλώσεων ταυτόχρονα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Ε̟ιβεβαιώνουµε ότι θα γίνει α̟οδεκτή η υ̟οβολή µίας δήλωσης για κάθε
αντασφαλιστή, είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική, και δεν α̟αιτείται η
υ̟οβολή και των δύο δηλώσεων ταυτόχρονα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Αναφορικά µε τις ζητούµενες καλύψεις, θα θέλαµε να ενηµερώσουµε ότι η
Ασφαλιστική κάλυψη 3.7 ('Εξοδα Υ̟εράσ̟ισης σχετικά µε Σωµατικές Βλάβες και
Υλικές Ζηµιές) δεν µ̟ορεί να δοθεί. Παρακαλούµε για α̟οδοχή αυτής της
̟αρέκκλισης α̟ό το ζητούµενο ̟λαίσιο ασφάλισης
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
Η ασφαλιστική κάλυψη 3.7 ('Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης σχετικά µε Σωµατικές Βλάβες
και Υλικές Ζηµιές) α̟αιτείται.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ζητείται «Σχέδιο Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ̟ου θα ̟εριλαµβάνει όλους τους
Γενικούς και Ειδικούς όρους της ασφάλισης σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι».
Παρακαλούµε για ε̟ιβεβαίωση ότι θα γίνει α̟οδεκτό το σχέδιο συµβολαίου ̟ου
θα ̟εριλαµβάνει και τους γενικούς όρους της Εταιρίας µας (αρχείο
ε̟ισυνά̟τεται), µε την ε̟ισήµανση ότι αυτοί ισχύουν µόνο για γενικά
θέµατα ̟ου διέ̟ουν την . ασφαλιστική σύµβαση και δεν έρχονται σε αντίθεση
µε τους γενικούς και ειδικούς όρους του ̟αραρτήµατος 1, οι ο̟οίοι υ̟ερισχύουν
των γενικών όρων σε κάθε ̟ερί̟τωση και είναι σε α̟όλυτη ακολουθία µε την υ̟'
αρ. Τ∆-113/21 διακήρυξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5
Ε̟ιβεβαιώνουµε µε την α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση ότι οι Γενικοί όροι θα ισχύουν
µόνο για γενικά θέµατα ̟ου διέ̟ουν την ασφαλιστική σύµβαση και δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τους γενικούς και ειδικούς όρους του Παραρτήµατος 1,
οι ο̟οίοι υ̟ερισχύουν των Γενικών όρων σε κάθε ̟ερί̟τωση και είναι σε
α̟όλυτη ακολουθία µε την υ̟' αρ. Τ∆-113/21 διακήρυξη.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Το λεκτικό της ρήτρας 9.10 «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» θα ̟ρέ̟ει να αντικατασταθεί µε λεκτικό ως ε̟ισυνα̟τόµενο
αρχείο. Παρακαλούµε για α̟οδοχή αυτής της ̟αρέκκλισης α̟ό το ζητούµενο
̟λαίσιο ασφάλισης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6
Ε̟ιβεβαιώνουµε την α̟οδοχή του ̟ροτεινόµενου λεκτικού
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Ο µέγιστος χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς µας δεν δύναται να υ̟ερβαίνει την
16.10.2021 (ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης κάλυψης). Παρακαλούµε για
α̟οδοχή αυτής της ̟αρέκκλισης α̟ό το ζητούµενο ̟λαίσιο ασφάλισης
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7
Ο χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς ορίζεται η 31η.12.2021.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Παρακαλούµε για υ̟οβολή του ̟αραρτήµατος Ι σε word
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8
Θα αναρτηθεί σε µορφή word µέσω της ̟λατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Στο άρθρο 2.2.9.2 ̟αράγραφος Β.6 ορίζεται ότι «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».Η εταιρεία µας, ό̟ως α̟οδεικνύεται µε την ̟ροσκοµιζόµενη υ̟’αριθµ.
Πρωτ. 2354466/31.03.2021 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γενικό Εµ̟ορικό
Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στοιχείων της εταιρείας µας, µε το α̟ό 17.02.2021
α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκχώρησε το σύνολο των
αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής και εκροσω̟ευτικής εξουσίας στο
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτής κ. Σταύρο Κωνσταντά, ο ο̟οίος ακολούθως µε το
υ̟’αριθµ. 16521/18.07.2021 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συµβολαιογράφου
Αθηνών κ. Γεωργίου Ι. Ρούσκα διόρισε ειδικούς ̟ληρεξούσιους , αντι̟ροσώ̟ους
και αντικλήτους της εταιρείας µας ̟έντε εξουσιοδοτούµενους για τη συµµετοχή
της εταιρείας µας στο σύνολο των διαγωνισµών. Είµαστε της ά̟οψης ότι το ως
άνω καλύ̟τει τις α̟αιτήσεις του άρθρου 2.2.9.2 ̟αρ. Β6 της διακήρυξης σας,
αφού µε α̟όφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου της
εταιρείας µας εξουσιοδοτήθηκαν ̟έντε συγκεκριµένα ̟ρόσω̟α για τη
συµµετοχή της εταιρείας µας στο σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου ε̟ιθυµείτε να σας ̟ροσκοµίσουµε κά̟οιο ε̟ι̟λέον έγγραφο ,
̟έραν των ανωτέρω ̟αρακαλούµε ό̟ως µας ενηµερώσετε σχετικά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9
Το άρθρο Β.6 της διακήρυξης ορίζει τα ακόλουθα:
"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
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(̟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."
Συνε̟ώς, ̟ροκύ̟τει σαφώς ̟οια έγγραφα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµιστούν τα ο̟οία
θα εξετάσει η ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των ̟ροσφορών.
Τρο̟ο̟οίηση όρων
Το άρθρο 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
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
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̟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).
Τρο̟ο̟οιείται ως κάτωθι:
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 ̟έντε τελευταία έτη (2016-2020) ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε
̟ερί̟τωση ̟ου λειτουργεί για χρόνο µικρότερο των ̟έντε (5) ετών), να έχουν
συνάψει τουλάχιστον τρία (3) Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ευθύνης Στελεχών
∆ιοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance) κατά την υ̟όψη ̟ερίοδο
έως σήµερα, µε όριο ευθύνης τουλάχιστον 1.000.000 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).
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Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας χρησιµο̟οιήσει ̟ροαιρετικό
αντασφαλιστή για το ̟ρωταρχικό όριο (Primary Limit) του ασφαλιστηρίου, 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, 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).
Το άρθρο 2.2.9.2 «Α̟οδεικτικά µέσα»- εδάφιο Β4
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.
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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 ̟ροαιρετικούς αντασφαλιστές
οφείλουν, ε̟ι̟λέον, να ̟ροσκοµίσουν:
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).
Τρο̟ο̟οιείται ως κάτωθι:
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 ̟έντε (5) τελευταίων ετών
ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε ̟ερί̟τωση ̟ου τυχόν ο οικονοµικός
φορέας λειτουργεί για χρόνο µικρότερο των ̟έντε (5) ετών), µε όριο ευθύνης
τουλάχιστον 1.000.000€ 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 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 ̟ροαιρετικούς αντασφαλιστές
οφείλουν, ε̟ι̟λέον, να ̟ροσκοµίσουν:

teliko Τεύχος ∆ιευκρινίσεων - Copy - Copy.docx 11/12

ΑΔΑ: 6Ν3ΧΟΡΛΟ-ΛΘ6

21PROC009548413 2021-11-16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

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 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).
Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα λοι̟ά
ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-113/21.

Νίκος Χαιρέτας
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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