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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα  

 

Επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ      
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΩΡΩΠΟΥ 156 

Πόλη ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11146 

Τηλέφωνο +30210-2144030 

Φαξ +30210-2144170 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  diagonismoi@eydap.gr 

Αρμόδια για πληροφορίες ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eydap.gr 

 

Είδος Αναθέτοντος Φορέα  

  Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρεία του κεφαλαίου Β του νόμου 3429/2005. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. 

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), δραστηριοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, με περιοχή αρμοδιότητας τη μείζονα περιοχή του Νομού Αττικής, 
αλλά και τη δυνατότητα παροχής όλου του εύρους των υπηρεσιών της και εκτός της ως άνω περιοχής 
αρμοδιότητάς της, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, τη μελέτη, κατασκευή, 
εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων 
ύδρευσης και αποχέτευσης, την άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή 
πάσης φύσεως υδάτων και τη διενέργεια έργων και διαδικασιών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, 
επεξεργασίας, καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων. 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στον ιστότοπο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στη διεύθυνση http://www.eydap.gr στην ενότητα Διαγωνισμοί 
και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.eprocurement.gov.gr 

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

γ) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 της Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ασφαλιστική Κάλυψη κατά παντός κινδύνου περιουσιακών στοιχείων της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το υφιστάμενο ασφαλιστικό πλαίσιο, στις κάτωθι εγκαταστάσεις : 

  

 Λαοδικείας 29 & Ιλισίων 9, Δήμος Ζωγράφου  
 Περιοχή Στρατόπεδο Καποτά, Στρατηγού Καλλάρη & Φλύας, Αχαρνές  
 Ωρωπού 156, Γαλάτσι 
 Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αθήνα  

 
Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων : (CPV 66515200-5 Υπηρεσίες Ασφάλισης). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) Ευρώ. 

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης  επί της ως άνω προϋπολογισθείσας δαπάνης 
μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00€) Ευρώ και αφορά σε επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της, έως έξι (6) επιπλέον μήνες. 

Το δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης  ενεργοποιείται, κατόπιν μονομερούς δήλωσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που 
κοινοποιείται στον  ανάδοχο ένα (1) μήνα πριν την αρχικώς προγραμματισμένη λήξη της σύμβασης, κατόπιν 
αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας και  εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης  καθώς και 
της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(300.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης/παράτασης για διάστημα έξι (6) 
επιπλέον μηνών και μέχρι του  ποσού των 100.000,00€, (προϋπολογισμός για 12 μήνες: 200.000,00€, 
Δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης (ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΥΔΑΠ) έως έξι (6) επιπλέον μήνες: 
100.000,00€)  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα 
προαίρεσης/παράτασης έως έξι (6) επιπλέον μήνες.  
 
Η παραλαβή  των παρεχομένων ασφαλιστικών υπηρεσιών του αναδόχου από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα γίνει σε 
τέσσερα τμήματα, ανά τρίμηνο. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της παρούσας διακήρυξης.  
 
Στον Πίνακα Ασφάλισης και τους Όρους Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, περιλαμβάνονται: αναλυτική 
περιγραφή των εγκαταστάσεων και των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων, τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία 
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., το ιστορικό ζημιών αυτής, καθώς και το σύνολο των όρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
που θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο.  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι, στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού, δεν ζητείται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η υποβολή προτάσεων από αυτούς με βάση τα διάφορα 
ασφαλιστικά πακέτα που αυτοί διαχειρίζονται. Αυτό που ζητείται είναι η υποβολή προσφορών από αυτούς, 
για την υλοποίηση συγκεκριμένου ασφαλιστικού πακέτου, τους όρους του οποίου έχει προδιαγράψει η ίδια 
η Ε.ΥΔ.Α.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες της. Επίσης, επισημαίνεται ότι το λεκτικό του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου που θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο, αποτυπώνεται στον Πίνακα Ασφάλισης και τους Όρους 
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Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσης διακήρυξης.  

Για τους λόγους αυτούς, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς κατά την κατάρτιση των προσφορών τους θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τον Πίνακα Ασφάλισης και τους Όρους Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου «ΚΑΤΑ 
ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, καθώς η 
συμμόρφωση προς τα ανωτέρω δεδομένα και τους ανωτέρω όρους είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους 
επί ποινή αποκλεισμού. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος/τμήμα των ζητουμένων υπηρεσιών ή η υποβολή 
εναλλακτικής προσφοράς για τις ζητούμενες υπηρεσίες.  

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

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

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

5. του Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.», 

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

7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
10. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
11. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

12. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

13. του ν. 2744/1999 (Α΄ 222) «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 
Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 

14. της υπ΄ αριθμ.  1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β΄/22-3-2017), « Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016  

15. της υπ’ αριθμ. 57654/22-03-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-05-2017) « Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
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16. της με αρ. 56902/215 Υ.Α. (1924/Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

17. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

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

19. του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 
από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», άρθρο 43 παρ. 29. 

20. του ν. 4608/2019 (Α’ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και 
άλλες διατάξεις», άρθρο 33. 

21. του ν. 4609/2019 (Α’ 67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», άρθρο 56. 

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

23. της υπ’ αρ. 662/12-10-2020  Απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου  της Ε.ΥΔ.Α.Π. περί έγκρισης 

της διενέργειας του διαγωνισμού και του σχετικού τεύχους Διακήρυξης.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/11/2020 και ώρα 12:00. 

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού νοείται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.  

1.6 Δημοσιότητα 

 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 21/10/2020 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 101496. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στη διεύθυνση (URL): 
http://www.eydap.gr στην ενότητα Διαγωνισμοί, στις 26/10/2020. 
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Γ.  Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον  
προϋπολογισμό της Ένωσης. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η Προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 η με αρ. Δ7268 παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [Ε.Ε.Ε.Σ.] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες 
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

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

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 
προσωπικό τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 
σύμβασης. Άλλως, έχουν υποχρέωση αποκαταστάσεως κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας θα υποστεί η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την τυχόν αποκάλυψη, αλλά και της ηθικής βλάβης που θα υποστεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 
ανεξαρτήτως υλικής ζημίας ή τυχόν δυσφημήσεως, αφού συνομολογεί ότι η αποκάλυψη εταιρικών μυστικών 
συνιστά προσβολή προσωπικότητας, ενώ επίσης η τεχνογνωσία της καθώς και άλλες εμπιστευτικές 
πληροφορίες, συμφωνείται ότι συνιστούν περιουσιακά της στοιχεία αποτιμητά σε χρήμα. 

Η «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» έχει δικαίωμα να προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
Παρέχοντα Υπηρεσίες, σε περίπτωση που αυτός αποτελεί φυσικό πρόσωπο ή/και του προσωπικού που 
απασχολεί, σε περίπτωση που αυτός αποτελεί είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο ή/και των στελεχών της 
διοίκησής του, σε περίπτωση που αυτός αποτελεί νομικό πρόσωπο, αποκλειστικά για τους σκοπούς 
υλοποίησης και υποστήριξης της παρούσης σύμβασης, καθώς και για σκοπούς συμβατικών και νόμιμων 
υποχρεώσεων που πηγάζουν από το εργατικό, κοινωνικοασφαλιστικό και φορολογικό δίκαιο, και εν γένει το 
ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Τα ως άνω στοιχεία ενδέχεται να γνωστοποιηθούν και σε άλλες 
τρίτες οντότητες, όπως φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιες αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα 
πλαίσια κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή προς συμμόρφωση της με οποιαδήποτε 
έννομη υποχρέωση. Στα πλαίσια της ως άνω επεξεργασίας η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υποχρεούται όπως λαμβάνει τα 
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τη διαφύλαξη και προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αντισυμβαλλόμενου της ή/και του προσωπικού που απασχολεί ή/και 
των στελεχών της διοίκησής του. Ο Παρέχων Υπηρεσίες ή/και το προσωπικό που απασχολεί ή/και τα στελέχη 
της διοίκησής του σε κάθε περίπτωση έχουν βάσει του Κανονισμού 2016/679 δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 
13 και 14), πρόσβασης και λήψης αντιγράφου (άρθρο 15), διόρθωσης (άρθρο 16), διαγραφής (άρθρο 17), 
περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18), φορητότητας (άρθρο 20), εναντίωσης (άρθρο 21), γνώσης και 
αντίρρησης τυχόν αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρο 22), ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 
7 παρ. 3), καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα 
τελούν υπό την επιφύλαξη άσκησης των έννομων υποχρεώσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, σε περίπτωση που αυτή 
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ήθελε εγείρει τυχόν νομικές αξιώσεις  της κατά του αντισυμβαλλομένου και σε κάθε περίπτωση διαφύλαξης 
δημοσίου συμφέροντος.  

Ο Παρέχων Υπηρεσίες έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα για την Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eydap.gr, στην ενότητα Διαγωνισμοί – 
Προκηρύξεις Προμηθειών.  
Ο Παρέχων Υπηρεσίες υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να υπογράψει και το σχετικό 
Παράρτημα περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και παροχής εγγυήσεων κατά την 
Επεξεργασία, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  αυτής. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

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

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έγκαιρα 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5-10-1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους 
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, 
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 
ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά αλλά και τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της 
παρούσης. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

Εάν διαπιστωθεί πλαστότητα των εγγυητικών επιστολών, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το 
διαγωνισμό και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. λαμβάνει όλα τα, κατά το νόμο, αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εννόμων συμφερόντων της 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς  και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, μέλη αυτών, που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλισης, από το καταστατικό 
των οποίων σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους 
σκοπό και οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Ν. 4364/2016 ή αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

2.. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται αυτοτελώς από πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών, 
μεσίτες ασφαλίσεων και μεσάζοντες εν γένει. 

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

4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€). Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης συμμετοχής 
δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα στο Παράρτημα ΙV της 
παρούσας διακήρυξης. 

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

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

Σε περίπτωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η εγγύηση συμμετοχής θα 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου χρόνου ισχύος των 
προσφορών. Στη περίπτωση αυτή, στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπου απαιτείται, θα πρέπει να 
αναγράφεται η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις 
κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης 
της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα 
παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, 
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.». 

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

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

β) όταν η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ή/και 

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

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

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

2.2.3.3. Κατ’ εξαίρεση,  προβλέπεται παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό κατά τα ανωτέρω (2.2.3.1. 
και 2.2.3.2.), εφόσον συντρέξουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

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

 (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
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(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2  της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

Ο αναθέτων φορέας δεν αποκλείει οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
ο οποίος  βρίσκεται στην κατάσταση του άρθρου 73 παρ. 4 περίπτωση γ΄, εφόσον αυτός έχει υπαχθεί στο 
πρόγραμμα επιείκειας και στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 3β του άρθρου 44 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει. 
 
2.2.3.5. Δεν προβλέπεται η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3310 του 2005 περί 
ονομαστικοποίησης μετοχών για συμβάσεις  κάτω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( 1.000.000,00€). 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2 υποπαρ. (γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 
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2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 305 και στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση των άρθρων 306 
και 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι 
εταιρείες και επιχειρήσεις ή συμπράξεις εταιρειών ή/και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλισης, από 
το καταστατικό των οποίων σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται στον 
εταιρικό τους σκοπό. 

Για το σκοπό αυτό η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θέτει ως απαίτηση παραδεκτού συμμετοχής οι οικονομικοί φορείς: 

α. να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος 
εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό και, εφόσον οι υποψήφιοι πρέπει 
να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη 
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού. 

β. να διαθέτουν εν ισχύ άδεια νόμιμης λειτουργίας της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής του κράτους-μέλους 
εγκατάστασής τους. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν: 

Καθαρή θέση θετική για τα δύο (2) τελευταία έτη (2018 και 2019), όπως αυτή προκύπτει από τις  οικονομικές 

καταστάσεις των ετών αυτών (σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά των προσαρτημάτων τους. Σημειώνεται ότι σαν 

καθαρή θέση λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του υποδείγματος Ισολογισμού του Ε.Γ.Λ.Σ. 

(παρ. 4.1.103, ΠΔ 1123/80), χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί Α.Ι.2. «Οφειλόμενο Κεφάλαιο», 

«Οφειλόμενη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», Α.ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», Α.V.I. «Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου». 

Στις περιπτώσεις που οι διαγωνιζόμενοι συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π θα πρέπει: 

Α) Το αποτέλεσμα Κέρδη / Ζημιές προ φόρων  να είναι θετικό για τα δύο τελευταία έτη (2018 και 2019) και 

Β) Το Σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων  που εμφανίζονται στην κατάσταση  Μεταβολών των ιδίων Κεφαλαίων  να 

είναι θετικό για τα δύο τελευταία έτη (2018 και 2019), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί: 

Οφειλόμενο Κεφάλαιο,  Οφειλόμενη Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο, Διαφορές Αναπροσαρμογής 

και Επιχορηγήσεις , Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου.   

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

Κατά τη διάρκεια των ετών 2017, 2018 και 2019, ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε περίπτωση που τυχόν 
ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο των τριών (3) ετών) να έχουν συνάψει ή να συμμετάσχει 
σε  τουλάχιστον τρεις (3) ασφαλιστικές συμβάσεις κατά Παντός Κινδύνου Περιουσιακών Στοιχείων, με 
ασφαλιζόμενα κεφάλαια τουλάχιστον 100.000.000,00 Ευρώ. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Δεν απαιτείται. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με 
την υποβολή των ζητούμενων δικαιολογητικών και την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

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

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

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

Σχετικά με τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. εκ μέρους τρίτων οντοτήτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται 
οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς παρουσιάζεται η τεχνική δυσχέρεια της υποχρεωτικής συμπλήρωσης 
και άλλων πεδίων του Ε.Ε.Ε.Σ. και οφείλεται σε αστοχία του μορφότυπου ESPD EDM XML v.2.x, επηρεάζοντας 
το σύνολο των σχετικών πλατφορμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαχείριση του εν λόγω μορφότυπου 
πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα, από τον περασμένο μήνα, από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων (Publication Office). 

Προτείνεται, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η 
συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων να γίνεται με κάποια τυχαία στοιχεία προκειμένου να καταστεί 
εφικτή, σε πρώτη φάση, η παραγωγή του PDF εγγράφου μέσω της εφαρμογής PromitheusESPDint. Στη 
συνέχεια προτείνεται η επεξεργασία του εν λόγω PDF, ήτοι η διαγραφή των περιττών στοιχείων, να γίνεται 
με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου: 

• είτε με λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων PDF (π.χ. AdobeAcrobat) 

• είτε με ειδικό λογισμικό μετατροπής εγγράφων PDF σε έγγραφα τύπου DOC (π.χ. μέσω της 
ιστοσελίδας smallpdf.com): Μετατροπή του αρχείου τύπου PDF σε αρχείο τύπου DOC, προκειμένου για την 
επεξεργασία του μέσω ενός επεξεργαστή κειμένου (π.χ. MS Office Word), και στη συνέχεια αποθήκευση του 
αρχείου τύπου DOC ξανά σε μορφή τύπου PDF. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1 του ίδιου Κανονισμού. 
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Στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στην ικανότητα τρίτων (2.2.8), οι οποίοι δεν 
απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι τρίτοι οφείλουν να συμπληρώσουν ξεχωριστό ΕΕΕΣ, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  

Σε περίπτωση θετικής απάντησης του οικονομικού φορέα στο ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σχετικά με την σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
την στρέβλωση του ανταγωνισμού, η τυχόν συνδρομή περιστάσεων όπως η τριετής παραγραφή της 
παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας διακήρυξης ή η τυχόν εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του 
άρθρου 44 του ν. 3959/2011 αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των 
σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, 
εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση ς (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Σε περίπτωση που προσφέρων 
οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, τότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής με την προσφορά και των ΕΕΕΣ των τρίτων 
(δανειζόντων εμπειρία) φορέων. 

 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια 
της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Οι οικονομικοί φορείς για την προαπόδειξη των ανωτέρω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής των 
παραγράφων 2.2.3 έως 2.2.8 συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία του ΕΕΕΣ. Τα αποδεικτικά μέσα που 
αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων αυτών θα προσκομισθούν μόνον από τον 
προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο της κατακύρωσης.  

 

 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου επί ποινής αποκλεισμού και κατά τη σύναψη της σύμβασης 
η οποία επέρχεται όταν κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) . 

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά1 κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

                                                           
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

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

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

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

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

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

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

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

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

20PROC007538133 2020-10-26



 

Σελίδα 20 

στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Επισημαίνεται ότι, επειδή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας απαιτείται να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως τα ανωτέρω πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς. Τα πιστοποιητικά αυτά θα προσκομίζονται μόνο από τον προσωρινό 
ανάδοχο κατά το στάδιο της κατακύρωσης, μαζί με τα αντίστοιχα που απαιτούνται για την κάλυψη της 
ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών και της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016. 

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

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 

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

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα 
ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 περ. α και β και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
μπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α και β και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 και 306 του ν. 4412/2016. 

 Όλα τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

i) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.1, την παράγραφο 2.2.3.2γ  και την 2.2.3.4 
περίπτωση β εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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ii) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2. εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

iii) Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν κατά το στάδιο της κατακύρωσης : 

α) Άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, με τις τυχόν παρατηρήσεις ή/και σημειώσεις της 
εποπτεύουσας αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος – πρώην Ε.Π.Ε.Ι.Α) σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης και 
πρόσφατη σχετική βεβαίωση τελευταίου τριμήνου περί μη ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και μη λήψεως 
μέτρων εξυγίανσης.  
β) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου του τόπου, που ασκούν το επάγγελμα τους, με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς επίσης και το ειδικό επάγγελμα τους, ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4. γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός, αν σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5. οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων δύο (2)  

διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019) σε περίπτωση που η δημοσίευση  αυτών απαιτείται από τη νομοθεσία 

της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα ή δήλωση περί του συνολικού ύψους του  κύκλου εργασιών 

για τις δύο  (2) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε δημοσίευση 

οικονομικών καταστάσεων ή αυτή δεν έχει εκ της νομοθεσίας ολοκληρωθεί (π.χ. υπερ δωδεκάμηνες χρήσεις, 

τρέχουσες χρήσεις κλπ). Σε περίπτωση που οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των δύο διαχειριστικών χρήσεων , προσκομίζουν κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο από το οποίο 

να προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους  για τα προηγούμενα δύο  έτη (2018, 2019). 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
κατάλογο των κυριοτέρων ασφαλιστικών συμβάσεων Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσιακών Στοιχείων που 
έχουν συνάψει κατά τη διάρκεια των ετών 2017, 2018 και 2019 ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε 
περίπτωση που τυχόν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο των τριών (3) ετών), με αναφορά 
του αντιστοίχου ασφαλιζομένου κεφαλαίου. Μεταξύ των ανωτέρων ασφαλιστικών συμβάσεων, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να εμφανίζουν τουλάχιστον τρεις (3) ασφαλιστικές συμβάσεις με 
ασφαλιζόμενα κεφάλαια τουλάχιστον 100.000.000,00 Ευρώ. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα -κατά τη φάση διεξαγωγής του διαγωνισμού- να προβεί σε έλεγχο και 
διασταύρωση της ως άνω δηλωθείσας εμπειρίας. 

 
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 
σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VIII του 
Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

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

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

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

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
υποβάλει δε  τα αντίστοιχα έγγραφα και προσκομίζει,  σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ 
προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 

Β.10. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Οι υπεύθυνες 
δηλώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο 
τιμής, εφόσον τηρούνται απαρέγκλιτα οι προδιαγραφές  και όροι παροχής των ασφαλιστικών υπηρεσιών του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ( Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης ) καθώς 
και οι λοιποί όροι της παρούσας διακήρυξης.  
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Η τιμή των προς παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών δίνεται όπως καθορίζεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς του Παραρτήματος III της παρούσης. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παράρτημα I της Διακήρυξης, για 
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 
4412/2016, ιδίως άρθρα 258 και 259 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και την με αρ. 56902/215 Υπουργική Απόφαση (1924/Β΄/02-06-2017) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από 
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Ωστόσο, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η 
προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική 
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση φέρει  υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
259 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 
4412/2016 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Εφόσον οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. 

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των 
αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1. του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. 

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

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Ειδικά στην περίπτωση που με 
την προσφορά υποβάλλονται  ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση, με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και   

β) την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της 
παρούσης. 

γ) τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και όρους που έχουν 
τεθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ με την παρούσα Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.  

Με την τεχνική προσφορά τους: 

α) Όσοι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιήσουν προαιρετικό αντασφαλιστή οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, 
να προσκομίσουν: 

i) Αποδεικτικό αξιολόγησής του προαιρετικού αντασφαλιστή από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης εξωτερικού S 
& P ή από αντίστοιχο διεθνή οίκο αξιολόγησης, με ελάχιστη βαθμολογία  (Α-), καθώς και  

ii) Πρωτότυπη δήλωση του προαιρετικού αντασφαλιστή, συνταχθείσα σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης 
του Παραρτήματος V της παρούσας διακήρυξης, με το ακριβές ποσοστό συμμετοχής τους, το βαθμό 
αξιολόγησής τους από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης εξωτερικού S&P ή από αντίστοιχο διεθνή οίκο 
αξιολόγησης με ελάχιστη βαθμολογία (A-), καθώς και ρητή δέσμευση αυτών ότι αποδέχονται τον 
ασφαλιστικό κίνδυνο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα διακήρυξη, της οποίας έχουν λάβει 
γνώση. 

Β) Όσοι οικονομικοί φορείς δεν χρησιμοποιήσουν προαιρετικό αντασφαλιστή οφείλουν, επί ποινή 
αποκλεισμού, να προσκομίσουν: 

i. Κατάλογο των συμβατικών αντασφαλιστών τους από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης εξωτερικού S & P ή από 
αντίστοιχο διεθνή οίκο αξιολόγησης, με ελάχιστη βαθμολογία  (Α-), καθώς και 

ii.Βεβαίωση των συμβατικών αντασφαλιστών τους περί ύπαρξης εν ισχύ της μεταξύ τους σύμβασης 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ  για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με την παρούσα διακήρυξη και ιδίως με τα κεφάλαια «Πίνακας Ασφάλισης και Όροι 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε» 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη και ιδίως στο ως άνω Παράρτημα Ι..  

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν την αναλυτική τεχνική προσφορά τους σε μορφή pdf.  

Διευκρινίζεται ότι κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου α’ της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών την 
προσκόμιση όσων δικαιολογητικών κρίνει αναγκαία. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή 
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ταχθείσης 
προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής, με την προαπαίτηση της τήρησης 
όλων των προδιαγραφών και όρων παροχής των ασφαλιστικών υπηρεσιών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ( Αναλυτική 
Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης ) καθώς και των λοιπών όρων της 
παρούσας διακήρυξης,  σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος III της 
διακήρυξης.  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ.  

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Η τιμή των παρεχομένων ασφαλιστικών υπηρεσιών δίνεται όπως καθορίζεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς του Παραρτήματος III της παρούσης, σε Ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, του προσωπικού και των συνεργατών του και τα 
οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών και ασφαλιστικών 
εισφορών όλων των προσώπων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης, των σχετικών δαπανών 
μετακίνησης και διαμονής αυτών, υποχρεώσεων ασφάλισης, των σχετικών αδειών, ο Φόρος Ασφαλίστρων 
(Φ.Α.) και η Εισφορά Εγγυητικού Κεφαλαίου, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)  
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., πριν 
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, ο 
αναθέτων φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
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δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο του αναθέτοντα 
φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών – των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική 
Προσφορά»  -  ως εξής : 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»,  τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00 το μεσημέρι, 

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

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,. 

Ειδικότερα, προβλέπεται ένα στάδιο αξιολόγησης όλων των προσφορών κατά το οποίο: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και καταχωρείται στο ως άνω  ενιαίο πρακτικό η απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και η αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

γ) Έπειτα, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει, κατά την ίδια συνεδρίαση, στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και καταχωρεί τα 
αποτελέσματα στο ίδιο πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Το πρακτικό για τα υπό (α), (β) και (γ) είναι ενιαίο. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται του άρθρο 313 του ν. 4412/2016.  

Η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία 
προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την 
αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου του αναθέτοντος φορέα, κατά 
τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση του 
αναθέτοντος φορέα σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  Τα 
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ενιαίου σταδίου 
(«Αξιολόγηση (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα ως κατωτέρω (υπό 3.3) προβλεπόμενα, μαζί με 
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών τoυ ως άνω 
σταδίου. 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του 
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά 
τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να 
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, ο αναθέτων φορέας 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδάφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων 
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο του αναθέτοντα 
φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με 
σχετική πρόσκλησή του που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά.  
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Με την αποσφράγιση του ως άνω (υπο)φακέλου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν 
άρθρο, όσοι προσφέροντες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση 
συμμετοχής του και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ, 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε  για μεταβολές στις προϋποθέσεις 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα 
η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα ως άνω 
οριζόμενα και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε για τη λήψη απόφασης 
είτε για τη κατακύρωση του διαγωνισμού είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Επισημαίνεται ότι, 
η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 
της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
Ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 15%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό όχι μεγαλύτερο 
από 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται 
με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται μετά 
την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 
και εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :  

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372,  
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β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλλει, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α , στην οποία θα 
δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του 
ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση θα ελεγχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, και η τελευταία θα συντάξει 
πρακτικό που θα συνοδεύει την σύμβαση. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού μετά του 
συνημμένου Παραρτήματος αυτού περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και παροχής 
εγγυήσεων κατά την Επεξεργασία, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  αυτού, εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το ως άνω Παράρτημα συντάσσεται 
σύμφωνα με τα δηλωθέντα σε σχετικό ερωτηματολόγιο από τον ανάδοχο.  Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  

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

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

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

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

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

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

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

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 
56902/215 ΥΑ, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο αναθέτων 
φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
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προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα 
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 364 δεν εφαρμόζεται εφόσον υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Οι αναθέτοντες φορείς μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

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

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί 
της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής 
και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής 
αιτιολογίας του Αναθέτοντος Φορέα κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες 
πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

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

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

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 
Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία 
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους 
του τμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών  που παραλήφθηκαν οριστικά , μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως 
άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

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

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα άρθρα 4,5 και 6 της παρούσας διακήρυξης, καθώς τους 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης) αυτής. 

4.4 Υπεργολαβία 

Η ανάθεση από τον Ανάδοχο της παρούσας σύμβασης σε υπεργολάβο/ους δεν επιτρέπεται .  

20PROC007538133 2020-10-26



 

Σελίδα 34 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 και 217 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης  επί της ως άνω προϋπολογισθείσας δαπάνης 
μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00€) Ευρώ και αφορά σε επέκταση της ασφαλιστικής 
κάλυψης, ανάλογα με τις ανάγκες της, έως έξι (6) επιπλέον μήνες. 

Το δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης  ενεργοποιείται, κατόπιν μονομερούς δήλωσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που 
κοινοποιείται στον  ανάδοχο ένα (1) μήνα πριν την αρχικώς προγραμματισμένη λήξη της σύμβασης, κατόπιν 
αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας και  εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης  καθώς και 
της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου 
της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η παραλαβή των παρεχομένων ασφαλιστικών υπηρεσιών του αναδόχου από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα 
γίνει σε τέσσερα τμήματα, ανά τρίμηνο. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
Το 100% εκάστου τμήματος, ήτοι ανά τρίμηνο ποσοστό 25% της συμβατικής αξίας, μετά την κάθε μία 
τμηματική οριστική παραλαβή των ασφαλιστικών υπηρεσιών από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Σημειώνεται ότι 
στην ως άνω αξία συμπεριλαμβάνονται όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 1.3 και στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας διακήρυξης. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
των πιστοποιήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, εφόσον προβλέπεται,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 258 και την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
(παρ. 3, του άρθρου 350 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αναθέτοντα 
φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

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

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ως κύρωση, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
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Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από τα άρθρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Ποινικές ρήτρες δύνανται να επιβάλλονται και για 
πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50 % της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5 %  επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50 %  επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5 %  χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν 
μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο 
της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων δεν μπορούν 
να υπερβαίνουν το 10 %  της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα ο αναθέτων φορέας αποφασίσει 
άλλως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 
αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε πλήρη 
γνώση ή την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του Αναθέτοντα Φορέα. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του προβλεπόμενου αρμοδίου οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική Επίλυση Διαφορών  

Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή 
υπηρεσιών, θα επιχειρείται απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της 
απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης, κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων θα επιλύεται με την άσκηση 
αγωγής ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων της Αθήνας. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  αρμόδια 
Επιτροπή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη 
η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο 
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού με δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης έως έξι (6) επιπλέον μήνες.  
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1. Η παραλαβή  των παρεχομένων ασφαλιστικών υπηρεσιών του αναδόχου από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θα γίνει 
σε τέσσερα τμήματα, ανά τρίμηνο. 
 
6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες 
ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται 
και σε τμηματικές παραλαβές. 

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

6.3.4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 6.3.3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

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

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

6.3.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 

20PROC007538133 2020-10-26



 

Σελίδα 38 

6.3.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 6.3.3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, 
με απόφαση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να εγκρίνεται, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, αντικατάσταση 
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 1/2  της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

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

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν τη σύμβαση του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης).  

6.6 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ 

 

20PROC007538133 2020-10-26



 

Σελίδα 39 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η προσφορά του προμηθευτή θα αποτελείται από τους φακέλους των άρθρων 2.4.3. και 2.4.4. της 
Διακήρυξης. 

Ο φάκελος που θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει 
στοιχεία για όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 2.4.3. της Διακήρυξης και στο παρόν Παράρτημα Ι. 

Ο φάκελος που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει απαραιτήτως και με ποινή 
αποκλεισμού την οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. 
της Διακήρυξης και στο παρόν Παράρτημα Ι. 

Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.3. της 
Διακήρυξης.  

 

 
Α.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε» 

 

Λήπτης της Ασφάλισης:  

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε.) 

ΑΦΜ: 094079101 / ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΕ 

Ωρωπού 156, Τ.Κ 11146 Γαλάτσι Αθήνα 

Ασφαλισμένος: Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε.) 

Περίοδος ασφάλισης: Από……………..(ώρα 00:00) μέχρι………………………(ώρα 00:00) 

Επαγγελματική Δραστηριότητα: Διύλιση, προμήθεια νερού και παροχές υπηρεσιών αποχέτευσης στο νομό 
Αττικής 

Ασφαλιζόμενα ποσά / περιγραφή ασφαλιζόμενων αντικειμένων: 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων και των ασφαλιζόμενων ποσών. 

 

1) ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 29 & ΙΛΙΣΙΩΝ 9, ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Α. ΚΤΙΡΙΑΚΑ 

Πολυώροφο κτίριο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιίες οπτόπλινθων ή και ξηράς 
δόμησης (εσωτερικά) και ταράτσα, με υπόγειο, ισόγειο, μεσώροφο και τέσσερις πλήρεις ορόφους. 

Έχει ανεγερθεί την δεκαετία 1965-1975 σε οικόπεδο επιφανείας περίπου 2.700m². 

Στο κτίριο στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες της Ε.ΥΔ.Α.Π. καθώς και ορισμένα συνεργεία της (υπόγειο). 

Οι επιφάνειες ανά επίπεδο σύμφωνα με Αρχιτεκτονική αποτύπωση του 2008 είναι: 

- Υπόγειο 1.700m² 

- Ισόγειο 1.050m² 

- Όροφοι 4.160m² (4x1.040m²) 

Σύνολο 6.910m² 

Η αξία του κτιρίου σε αξία αντικατάστασης καινουργούς είναι: 7.500.000€. 
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Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Εξοπλισμός γραφείων και διάφορα μηχανήματα και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πελατών (Τομέας 
Συντήρησης Αθηνών, αποθηκευτικοί χώροι γραφικής ύλης, συνεργείο οχημάτων κλπ.).  

Το Περιεχόμενο σε αξία αντικατάστασης είναι: 3.500.000€ 

 
Σύνολο Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου: 11.000.000€ 

 

2) ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΠΟΤΑ, Στρατηγού Καλλάρη & Φλύας,  Τ.Κ.13674, ΑΧΑΡΝΕΣ 

Α. ΚΤΙΡΙΑΚΑ 

Περιφραγμένη οικοπεδική έκταση επιφανείας άνω των 150.000m² στην περιοχή Μενιδίου, πλησίον  
Στρατοπέδου ΚΑΠΟΤΑ, με εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού που καλύπτουν κατά το 35% περίπου τις 
ανάγκες του Λεκανοπεδίου Αττικής. 

Τα διάφορα κτίσματα που εξυπηρετούν την δραστηριότητα διακρίνονται ως ακολούθως: 
 

i) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ (Νο1, Νο2) 

Κτίρια κατασκευασμένα σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, φέροντα οργανισμό ανωδομής από μεταλλική 
κατασκευή, τοιχοπληρώσεις εν μέρει από τσιμεντολιθοδομή ή οπτοπλινθοδομή και εν μέρει από μεταλλικά 
panels και επικάλυψη από πάνελ πολυουρεθάνης επίσης. 

Έχει αναφερθεί χρονολογία κατασκευής 1985 και επιφάνειες: 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 1 (αποθήκη παλαιού εξοπλισμού κλπ.): 4.080m² 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 2 (αποθήκη ξυλείας, λιπαντικών κλπ.): 4.080m² 

Στα ως άνω κτίσματα έχουν γίνει πρόσφατα επεμβάσεις ανακαινίσεων. 

ii) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (Νο 3) 

Όμοια κατασκευή με τις Νο 1,2, αλλά στο εσωτερικό της έχουν διαμορφωθεί χώροι γραφείων σε δύο επίπεδα. 

(Αποθηκεύονται ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά και ορειχάλκινα εξαρτήματα κλπ.). Έτος ανεγέρσεως 2004.  

Συνολική επιφάνεια: 2.640m² 

iii) ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

Νέο πολυώροφο κτίριο κατασκευασμένο με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα με ταράτσα (κατασκευή μετά 
το 2008), τοιχοπληρώσεις οπτοπλινθοδομών κλπ. Περιλαμβάνει: 

Υπόγειο 300m² 

Ισόγειο 680m² 

Όροφο 300m² 

Δώμα 25m²  

Συνολικής επιφανείας: 1.305m² 

 

iv) ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ 

Κατασκευή όπως για το Σύνθετο κτίριο (αποπεράτωση 2010).  

Συνολική επιφάνεια: 650m² 

v) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Μ.Ε.Ν. 
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1. Κτίριο Καυστικού Νατρίου – Ανατολική Μονάδα (υπόγειο, ισόγειο), Κατασκευή μπετόν αρμέ Ταράτσα, 
Έτους Κατασκευής 2004 και συνολικής επιφάνειας 240 m². 

2. Κτίριο Καυστικού Νατρίου – Δυτική Μονάδα (υπόγειο, ισόγειο), κατασκευή μπετόν αρμέ Ταράτσα, Έτους 
Κατασκευής 2004 και συνολικής επιφάνειας 290m² 

3. Αποθήκη Θειικού Αργιλίου – παλιά μονάδα (ημιυπόγειο, ισόγειο), Έτους Κατασκευής 1978 και συνολικής 
επιφάνειας 1.800m² 

4. Κτίριο χλωρίου, κατασκευή Μπετόν Ταράτσα, Έτους Κατασκευής 1986 και συνολικής επιφάνειας 255m² 

5. Αποθήκη Θειικού Αργιλίου (νέα μονάδα), κατασκευή μπετόν Ταράτσα, Έτους Κατασκευής 1982 και 
συνολικής επιφάνειας 200m² 

6. Κτίριο πολυηλεκτρολύτη (παλιά μονάδα) κατασκευή μπετόν Ταράτσα, Έτους Κατασκευής 2004 και 
συνολικής επιφάνειας 180m² 

7. Παλιά ΜΕΝ. Μηχανοστάσιο φίλτρων (ισόγειο), κλίνες διύλισης (ισόγειο, όροφος) κατασκευής μπετόν 
ταράτσα, έτους κατασκευής 1978 και  
8. Νέα ΜΕΝ. Κατασκευή μπετόν ταράτσα, έτους κατασκευής 1992, συνολ. επιφ. 2.030m 
9. Συνεργεία. Έτους Κατασκευής 1978 και συνολικής επιφάνειας 90m² 

10. Υ/Σ, κατασκευή Μπετόν Ταράτσα, έτους κατασκευής 1978 και συνολικής επιφάνειας 40m² 

Η κατασκευή των ανωτέρω κτιρίων έχει γίνει κατά κανόνα με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
τοιχοποιίες οπτοπλινθοδομών κλπ. 
 

Συνολική επιφάνεια εγκαταστάσεων ΜΕΝΙΔΙΟΥ: 17.880m² 

 

Η συνολική αξία των κτιρίων σε αξία αντικατάστασης καινουργούς είναι: 18.300.000€ και επιμερίζεται ως 
εξής: 

- Κτίρια Αποθηκών 1,2,3    10.600.000€ 
- Σύνθετο κτίριο και Κτίριο Χημείου    3.200.000€ 
- Λοιπά κτίρια       4.500.000€ 

                                                          Σύνολο  18.300.000€ 
 
Στα κτιριακά της Μ.Ε.Ν. ΜΕΝΙΔΙΟΥ δεν έχουν περιληφθεί οι δεξαμενές και οι λοιπές κατασκευές 
επεξεργασίας (φίλτρα κλπ.).  

 

Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Το Περιεχόμενο σε  αξία αντικατάστασης είναι: 20.100.000€   

 

Σύνολο Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου: 38.400.000€ 

 

3) ΩΡΩΠΟΥ 156 – ΓΑΛΑΤΣΙ 

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού και κτίριο Διοίκησης της Ε.ΥΔ.Α.Π.  σε  οικοπεδική έκταση επιφάνειας περίπου 
250 στρεμμάτων που περικλείεται από τις οδούς (ενδεικτικά αναφερόμενες Ωρωπού, Πανουργιά, Αγ. Ειρήνης 
κλπ). 

Η μονάδα περιλαμβάνει, τις δεξαμενές νερού και τον εξοπλισμό ανακυκλοφορίας κλπ. δράσεων που 
απαιτούνται για την επεξεργασία και διάφορα κτίρια εξυπηρέτησης συνεργείων, γραφείων, 
μηχανοστασίων κλπ. 
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Στον ίδιο χώρο έχει κατασκευαστεί το κτίριο διοίκησης, το οποίο είναι πολυώροφο και έχει επιφάνεια 
καλύψεως περίπου 1.940m². 

Το έτος 2014 έχει διαμορφωθεί κτίριο γραφείων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων συνολικής επιφάνειας 
περίπου 1.250m2. 

Η κατασκευή έχει γίνει τμηματικά μετά το  1930. 

 

Α. ΚΤΙΡΙΑΚΑ (πλην δεξαμενών) 

1. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Κτίριο κατασκευασμένο το 1988 με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοπληρώσεις οπτοπλινθοδομών 
κλπ, όπου στεγάζονται οι Διοικητικές  Υπηρεσίες της εταιρείας: 

 

 υπόγειο επιφανείας 1.565m² 

 ισόγειο 1.940m² 

 Α’ όροφο 1.360m² 

 Β’ όροφο 970m² 

 Δώμα 60m² 

 Συνολική επιφάνεια 5.895m². 

 

Η αξία του κτιρίου σε αξία αντικατάστασης  καινουργούς είναι: 7.600.000€ 

 

2. ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (πλην δεξαμενών) 

Διάφορα κτίσματα  ενδεικτικά αναφερόμενα ως ακολούθως: 

- Κτίριο πληροφορικής (2005) 

- Κτίριο καυστικής σόδας 

- Γραφεία διυλιστηρίου 

- Αντλιοστάσιο, πλύση φίλτρων 

- Κτίριο θειικού αργιλίου 

- Κτίριο Τομέα Ηρακλείου (1999) 

- Κτίριο Ποιοτικού Ελέγχου 

- Κτίρια Η/Μ 

- Υπόστεγο οχημάτων 

- Γραφείο κινήσεως κλπ. 

Η αξία του κτιρίου σε αξία αντικατάστασης  καινουργούς είναι:  4.500.000 € 

 

Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, αποτελούμενες από δυο τμήματα: 

α) Τη μονάδα 1930 με παραγωγή 170.000m3  την ημέρα  (παλαιά μονάδα) με γενική περιγραφή ως 
ακολούθως: 

 Πέντε δεξαμενές καθίζησης διαστάσεων 32,1μ. Χ 37,6μ. Χ 5,3μ. 

 Μια δεξαμενή καθίζησης διαστάσεων 49,0μ. Χ 49,0μ. Χ 5,5μ 
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 Δέκα φίλτρα διαστάσεων 8,40μ. Χ 7,40μ. παροχής  9.000 κ.μ. ημερησίως/ φίλτρο 

 Έξι φίλτρα διαστάσεων 13,75μ. Χ 7,40μ.  , παροχής 15.000 κ.μ. ημερησίως/ φίλτρο  

 

β) Τη μονάδα 1950 με παραγωγή 370.000m3  την ημέρα (νέα μονάδα) με γενική περιγραφή ως ακολούθως: 

 Τρείς δεξαμενές καθίζησης διαστάσεων 110μ. Χ 30μ. Χ 4,60μ. 

 Δεκατέσσερα φίλτρα διαστάσεων 11,70μ. Χ 13,75μ. παροχής 28.000 κ.μ. ημερησίως/ φίλτρο 

Η επεξεργασία του νερού συνίσταται στα ακόλουθα στάδια: 

i.1ο Στάδιο: Προσθήκη χλωρίου (προχλωρίωση – απολύμανση) 

ii.2ο Στάδιο: Προσθήκη θειικού αργιλίου (κροκίδωση) 

iii.3ο Στάδιο: Καθίζηση 

iv.4ο Στάδιο: Φίλτρανση 

v.5ο Στάδιο: Μεταχλωρίωση 

 

Η αξία του σε αξία αντικατάστασης καινουργούς  είναι:  13.000.000 € 

 

Σύνολο Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου: 25.100.000€ 

 

Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Αξία εγκαταστάσεων Μ.Ε.Ν. Γαλατσίου  

 

Σύνολο μηχανημάτων και 
εξοπλισμού σε αξία 
αντικατάστασης:  

40.000.000€  

Εγκαταστάσεις κτιρίου διοίκησης: 

Εγκαταστάσεις κτιρίου πληροφορικής: 

Λοιπές εγκαταστάσεις (τομέα): 

 

Λοιπό Περιεχόμενο εν γένει σε αξία αντικατάστασης: 35.100.000€ 

Σύνολο Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου (Εξοπλισμός – Περιεχόμενα): 75.100.000€ 

 

Σύνολο Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου: 100.200.000€ 

 

 

4) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Δ/νσης Εκπαίδευσης (Λεωφόρος Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, ΑΘΗΝΑ) 

Η συνολική αξία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Δ/νσης Εκπαίδευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ανέρχεται στις 
59.230,00€.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καλύπτονται οι κίνδυνοι: 

 Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη 
 Τρομοκρατικές Ενέργειες 
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 Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές 
 Κακόβουλες Ενέργειες 
 Σεισμός 
 Παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) συνεπεία σεισμού 
 Καθίζηση/κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου 
 Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα 
 Χιόνι, χαλάζι, παγετός 
 Διάρρηξη σωληνώσεων/ δεξαμενών ύδρευσης – θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης, διαρροή 

sprinklers 
 Κλοπή, Ληστεία 
 Βραχυκύκλωμα (Ζημιά από Πυρκαγιά σε ηλεκτρικές συσκευές, μηχανήματα λόγω βραχυκυκλώματος 

αυτών) 
 Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων 
 Τυχαία Καθίζηση, Ύψωση/ Κατολίσθηση Εδάφους 
 Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων ή και Γειτόνων συνεπεία μεταδόσεως πυρκαγιάς και/ 

ή εκρήξεως 
 Αυτόματη κάλυψη νεοαποκτηθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων  
 Δαπάνες Προσωρινής Μεταστέγασης, φύλαξης  
 Δαπάνες αποκομιδής συντριμμάτων 
 Δαπάνες επαγγελματιών  
 Δαπάνες δημοσίων αρχών   
 Δαπάνες αποτροπής, περιορισμού ζημιάς, προστασίας 
 Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομένου κεφαλαίου μετά από Υλική Ζημιά (εξαίρεση των 

καταστροφικών κινδύνων καθώς και των καλύψεων που παρέχονται σε Α’ Κίνδυνο/υπο-όρια 
ευθύνης) με καταβολή αναλογικών ασφαλίστρων 

 Όρος 72 ωρών 
 Προστασία Υπασφάλισης – Όρος Πρόνοιας για το 15% 
 Ειδικός Όρος Μηχανικών Βλαβών (δεν ισχύει για τη διεύθυνση Λαοδικείας 23 & Ιλισίων, Δήμος 

Ζωγράφου) 
 Σεισμός και/ή πυρκαγιά από Σεισμό (συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων εφ’ όσον έχει υπολογισθεί 

αντίστοιχα και η αξία τους στα ασφαλιζόμενα κεφάλαια) 
 Διαρροή Sprinklers  
 Περιουσιακά Στοιχεία υπό κατασκευή για Εργασίες έως προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 50.000,- . Σε 

περίπτωση εργασιών άνω των ΕΥΡΩ 50.000,- η κάλυψη θα εξετάζεται ανά περίπτωση.  
 Άδεια Θερμών Εργασιών 

ΥΠΟ-ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 Βραχυκύκλωμα (Ζημιά από Πυρκαγιά σε ηλεκτρικές συσκευές, μηχανήματα λόγω 
βραχυκυκλώματος αυτών) σε Α’ Κίνδυνο με ανώτατο όριο ευθύνης προς αποζημίωση μέχρι του 
ποσού των 200.000€ ανά περιστατικό και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

 Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως – συμπεριλαμβανομένων ζημιών κλέπτη στα ασφαλισμένα 
αντικείμενα – σε Α’ Κίνδυνο με ανώτατο όριο ευθύνης προς αποζημίωση 5.000.000€ ανά 
περιστατικό και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

 Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων σε Α’ Κίνδυνο με ανώτατο όριο ευθύνης προς αποζημίωση μέχρι του 
ποσού των 20.000€ ανά περιστατικό και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης ανά διεύθυνση 
κινδύνου. 

 Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων ή και Γειτόνων συνεπεία μεταδόσεως πυρκαγιάς 
και/ ή εκρήξεως με ανώτατο όριο ευθύνης προς αποζημίωση μέχρι του ποσού 500.000€ ανά 
περιστατικό και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης 

 Τρομοκρατικές Ενέργειες με ανώτατο όριο ευθύνης προς αποζημίωση μέχρι του ποσού των 
10.000.000€ ανά περιστατικό και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης 

 Αυτόματη κάλυψη νεοαποκτηθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων μέχρι ποσοστού 10% επί 
της συνολικής αξίας των ασφαλιζόμενων περιουσιακών στοιχείων, με υποχρέωση ενημέρωσης 
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των ασφαλιστών εντός 90 ημερών από την ημερομηνία της απόκτησης και καταβολή 
αναδρομικών ασφαλίστρων 

 Δαπάνες Μεταστέγασης, φύλαξης  με ανώτατο όριο ευθύνης προς αποζημίωση μέχρι του ποσού 
των  50.000 € ανά περιστατικό και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης ανά διεύθυνση 
κινδύνου. 

 Δαπάνες αποκομιδής συντριμμάτων,  δαπάνες επαγγελματιών, δαπάνες δημοσίων αρχών  μέχρι 
5% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν 
υπολογισθεί στην ασφαλιζόμενη αξία των κτηρίων. 

 Δαπάνες αποτροπής, περιορισμού ζημίας, προστασίας μέχρι 10% αυτής 

 Μηχανικές Βλάβες με ανώτατο όριο ευθύνης προς αποζημίωση, μέχρι του ποσού των 100.000€ 
ανά περιστατικό και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
του Μηχανολογικού Εξοπλισμού συμπ/ται στα ασφαλισμένα κεφάλαια 

 Σεισμός και/ή πυρκαγιά από Σεισμό (συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων εφ’ όσον έχει 
υπολογισθεί αντίστοιχα και η αξία τους στα ασφαλιζόμενα κεφάλαια), καθίζηση, ύψωση, 
κατολίσθηση εδάφους με ανώτατο όριο ευθύνης προς αποζημίωση μέχρι του ποσού των 
40.000.000€ ανά περιστατικό και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης  

 Τα ανωτέρω υπο-όρια δεν προσαυξάνουν τα Ασφαλισμένα Κεφάλαια Υλικών Ζημιών κάθε 
διεύθυνσης κινδύνου που αποτελούν και τα ανώτατα όρια ευθύνης αποζημίωσης. 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ KATABΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
 

Για τις διευθύνσεις Γαλάτσι (Ωρωπού 156) &  Μενίδι (Στρατόπεδο Καποτά) 

 Καιρικά Φαινόμενα ήτοι  Καταιγίδα, θύελλα, Πλημμύρα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό :  5% επί του ποσού της 
ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των 25.000€ 

 Διάρρηξη σωληνώσεων – Υπερχείλιση δεξαμενών  ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, Πυρόσβεσης και 
αποχέτευσης: 25.000€ για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός 

 Βραχυκύκλωμα (Ζημιά από Πυρκαγιά σε ηλεκτρικές συσκευές, μηχανήματα λόγω βραχυκυκλώματος 
αυτών): 3.000€ για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός  

 Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων:  3.000€ για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός  
 Για κάθε άλλο ασφαλισμένο κίνδυνο: 25.000€ για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός  
 Μηχανικές Βλάβες:  5%  επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των 5.000€ 
 Σεισμός και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού, καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση εδάφους : 2% επί του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου κάθε διεύθυνσης κινδύνου για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός. 
 

Για τη διεύθυνση Λαοδικείας & Ιλισίων  

 Καιρικά Φαινόμενα ήτοι  Καταιγίδα, θύελλα, Πλημμύρα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό:  
- Υπόγεια: 10% της ζημιάς με ελάχιστο 2.000€ ανά ζημιογόνο γεγονός 
- Λοιποί Χώροι: 10% της ζημιάς με ελάχιστο 1.000€ , ανά ζημιογόνο γεγονός 

 Διάρρηξη σωληνώσεων – Υπερχείλιση δεξαμενών  ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, Πυρόσβεσης και 
αποχέτευσης:  
- Υπόγεια: 10% της ζημιάς με ελάχιστο 2.000€ ανά ζημιογόνο γεγονός 
- Λοιποί Χώροι: 10% της ζημιάς με ελάχιστο 1.000€ , ανά ζημιογόνο γεγονός 

 Βραχυκύκλωμα (Ζημιά από Πυρκαγιά σε ηλεκτρικές συσκευές, μηχανήματα λόγω βραχυκυκλώματος 
αυτών): 300€ για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός  

 Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων:  300€ για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός  
 Κλοπής: 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο 1.000€ ανά ζημιογόνο γεγονός 
 Σεισμός και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού, καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση εδάφους : 2% επί του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να διατηρεί όλες τις διατάξεις και οδηγίες ασφαλείας οι οποίες 
καθορίζονται από το νόμο και τις αρχές ή συμφωνούνται από αυτή τη σύμβαση, σε καλή κατάσταση. 

 Ο Ασφαλισμένος λαμβάνει κάθε αντικειμενικά σωστό μετρό προστασίας των ασφαλισμένων 
περιουσιακών στοιχείων προς αποφυγή ζημιάς ή απώλειας. 

 Όλα τα μέσα ασφαλείας και συστήματα συναγερμού λειτουργούν όταν τα κτίρια είναι κλειστά για 
εργασία, επιθεωρούνται και συντηρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 Όλα τα μέτρα πυρασφάλειας ελέγχονται και συντηρούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Υπάρχει 
έλεγχος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και 
24ωρη φύλαξη στις Εγκαταστάσεις : α) Περιοχή Στρατόπεδο Καποτά, Αχαρνές, β) Ωρωπού 156, Γαλάτσι 
και γ) Λαοδικείας 29 & Ιλισίων 9, Ζωγράφου. 

 Η βάση Αποτίμησης για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ασφαλιζομένου είναι σε αξίες 
αντικατάστασης. 

 Επιθεώρηση των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων από τον τεχνικό της Ασφαλιστικής Εταιρείας εντός της 
περιόδου ασφάλισης με την υποχρέωση του ασφαλιζομένου να ακολουθήσει τυχόν προτάσεις 
βελτίωσης, οι οποίες θα συμφωνηθούν και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και θα κριθούν 
υποχρεωτικές για την ασφάλεια και προστασία εγκαταστάσεων. 

 Ρητά συμφωνείται ότι για το προσδιορισμό των Ασφαλιζόμενων Αξιών σε αξίες αντικατάστασης θα 
λαμβάνεται υπ’ όψιν η εκτίμηση αξιών της Έκθεσης Νο 2018-14753, αποκλειστικά με την έγγραφη 
συναίνεση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη του σεισμού, είναι η οικοδομή να είναι κτισμένη μετά το 1960, 
με εγκεκριμένη άδεια. 

 Ρητά συμφωνείται ότι στη διεύθυνση Περιοχή Στρατόπεδο Καποτά, 13671 , Αχαρναί εφόσον υφίσταται 
και άλλες εγκαταστάσεις για τις οποίες οι αξίες αντικατάστασης τους δεν συμπεριλαμβάνονται  στο 
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο δεν θα ληφθούν υπόψη ως προς πιθανή υπασφάλιση,  σε περίπτωση ζημίας. 

 Ρητά συμφωνείται ότι στη διεύθυνση Ωρωπού 156, Γαλάτσι οι Ασφαλιζόμενες Αξίες είναι κοντά στην 
πραγματικότητα και δεν είναι συμβατές με τις λογιστικές αξίες παγίων.   

 Ειδικότερα αναφορικά με τις ΜΕΝ ο Ανάδοχος κάνει αποδεκτή την όποια λειτουργικότητα τους σε 
περίπτωση ζημιάς. 

 Ο τρόπος εξόφλησης της σύμβασης των παρεχομένων ασφαλιστικών υπηρεσιών του αναδόχου από την 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα γίνει σε τέσσερα τμήματα, ανά τρίμηνο (ως αναφορά στο 5.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20PROC007538133 2020-10-26



 

Σελίδα 48 

 

Β.       ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

   

1. ΟΡΙΣΜΟΙ  

  

Οι ακόλουθοι ορισμοί καθώς και οι ειδικοί ορισμοί  που αναφέρονται στο τμήμα Ι,   όπου απαντώνται στο 

παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω και στο αντίστοιχο 

μέρος των ειδικών ορισμών του τμήματος Ι. 

  

1. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο µε το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν ασφαλιστήριο για λογαριασμό 
δικό του ή τρίτου και κατονομάζεται στον πίνακα ασφάλισης. Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να 
εκπληρωθούν από τον Ασφαλισµένο.  
 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι ο ιδιοκτήτης (κύριος) της ασφαλιζόμενης περιουσίας και υπέρ 
του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη. Αν το πρόσωπο αυτό είναι ιδιοκτήτης εξ’ αδιαιρέτου, η 
ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται µόνο στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του. 

3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ)  
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται να εισπράξει μέρος ή το σύνολο του ασφαλίσματος. 
 

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η πρόταση ασφάλισης, οι ορισμοί, οι προϋποθέσεις, οι συμφωνίες, οι εξαιρέσεις, ο πίνακας ασφάλισης 
και τα τμήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
 

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
Η οικονομική σχέση μεταξύ του Ασφαλισµένου ή Λήπτη της Ασφάλισης µε την ασφαλιζόμενη περιουσία / 

αντικείμενο ασφάλισης, η οποία προσδιορίζει και την έκταση του ασφαλίσματος που µπορεί να δικαιούται 

να εισπράξει ο Δικαιούχος του ασφαλίσματος. 

 

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  
Η πιθανότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου γεγονότος) το οποίο επιφέρει στον Ασφαλιζόμενο 

ζημία που καλύπτεται από την ασφαλιστική σύµβαση. 

 

7. ΕΤΑΙΡΙΑ 

Η Ασφαλιστική Εταιρία. 

 

8. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η ασφαλιζόμενη περιουσία / το αντικείµενο του ασφαλιστικού συμφέροντος όπως ορίζεται στον πίνακα 

ασφάλισης του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 

9. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  

Το χρηµατικό ποσό, μέχρι του οποίου ευθύνεται η Εταιρία ως ανώτατο όριο, συνολικά ή κατά αντικείµενο ή 

κατά περίπτωση του ασφαλιστικού συμφέροντος. 
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10. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ  

Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρίας, η οποία προκύπτει από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου που 

καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και συνίσταται, είτε σε χρηματική καταβολή, ή σε αυτούσια 

αποκατάσταση της ζημίας, σύμφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 

11. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

Το κόστος επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης κατά τη στιγμή της απώλειας ή ζημίας με υλικό ίδιου τύπου και 

ποιότητας, μείον της πρόβλεψης για υλική φθορά, υλική απαξίωση, αχρηστία/παλαίωση και εξάντληση. 

 

12. ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Το χρηματικό ποσό, το οποίο δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει η Εταιρία σε περίπτωση αποζημίωσης, 

βαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο και υπολογίζεται επί της καταβλητέας αποζημίωσης. 

 

13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 

Στοιχεία, δομές και πληροφορίες που η μορφή τους έχει μετατραπεί ώστε να χρησιμοποιηθούν στην 

επικοινωνία, την ερμηνεία ή την επεξεργασία από ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό επεξεργασίας 

δεδομένων ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενο εξοπλισμό. Περιλαμβάνουν προγράμματα, λογισμικό και άλλες 

κωδικοποιημένες οδηγίες για την επεξεργασία και το χειρισμό δεδομένων ή για τη λειτουργία και το χειρισμό 

του εν λόγω εξοπλισμού.  

 

14. ΈΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ 

Πίνακες, εικόνες, σχέδια, καλλιτεχνικές φωτογραφίες, γλυπτά, αγάλματα, αντίκες, πολύτιμα χαλιά, σπάνια 

υαλικά, πορσελάνη και παρόμοια περιουσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζονται από σπανιότητα, ιστορική ή 

καλλιτεχνική αξία. 

 

15. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Η τοποθεσία / τοποθεσίες της ασφαλιζόμενης περιουσίας όπως κατονομάζονται στον πίνακα ασφάλισης. 

 

16. ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ 

Το κόστος για την αντικατάσταση της ασφαλιζόμενης περιουσίας στην τοποθεσία με νέα αντικείμενα 

παρόμοιου τύπου και ποιότητας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την περίοδο του συμβολαίου. Αν 

πρόκειται για κτιριακά το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή τους με ίδια χαρακτηριστικά, ενώ αν 

πρόκειται για εξοπλισμό / περιεχόμενο, το κόστος αντικατάστασής τους με αντίστοιχο παρόμοιων 

προδιαγραφών και δυνατοτήτων. 

 

17. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η περίοδος κατά την οποία παρέχεται κάλυψη δια του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως 

ορίζεται στον πίνακα ασφάλισης 

 

18. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η πρόταση ασφάλισης που συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο, ή οι γραπτές πληροφορίες / απαντήσεις 

που υποβάλλονται στην εταιρία από τον ασφαλισμένο που αναζητά ασφαλιστική κάλυψη βάσει του 

παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 
19. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο πίνακας ασφάλισης που συνάπτεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και περιλαμβάνει στοιχεία όπως τα 

ασφαλιζόμενα ποσά, τους ενδεικτικούς ασφαλιζόμενους κινδύνους, τις απαλλαγές, την περιγραφή της 

ασφαλιζόμενης περιουσίας, τα ασφάλιστρα, την περίοδο ασφάλισης. 
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20.  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

Τα ποσοστά ασφαλίστρου που αναφέρονται ως τέτοια στον πίνακα ασφάλισης που συμφωνήθηκε μεταξύ 

του Ασφαλισμένου και της Εταιρίας. 

 

21.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το  χρηματικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή περιοδικά ο Λήπτης της Ασφάλισης στην Εταιρία και του 

οποίου το χρονικό διάστημα καταβολής και το ύψος αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.           ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

 

1.1 Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καταρτίστηκε και ισχύει, µε βάση την πρόταση ασφάλισης ή τις 

έγγραφες απαντήσεις, που έχει υποβάλλει στην Εταιρία ο Λήπτης της Ασφάλισης. Τα ασφάλιστρα 

υπολογίζονται ανάλογα.   

1.2 Κατά την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να 

δηλώσει στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για 

την εκτίμηση του κινδύνου καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας.   

1.3 Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του Λήπτη της 

Ασφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά 

ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση ή να ζητήσει την 

τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των 

περιστατικών.  

 1.4 Η πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση της σύµβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σ΄ ένα 

μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή.  

 1.5 Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (1,  1.2) από αμέλεια του Ασφαλισµένου ή Λήπτη 

της Ασφάλισης, η Εταιρία έχει τα δικαιώματα της διάταξης της παρ. (1,  1.3) και επιπλέον, αν επέλθει 

ζημιογόνο περιστατικό πριν τροποποιηθεί η σύµβαση σύμφωνα µε την διάταξη της παρ. (1,  1.3) ή πριν η 

καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που 

έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.  

1.6 Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (1,  1.2) από δόλο του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της 

Ασφάλισης, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύµβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) µηνός από τότε 

που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν το ζημιογόνο περιστατικό επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η 

Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή 

Ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας.  

 1.7 Η καταγγελία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εκ µέρους της Εταιρίας στις περιπτώσεις των 

διατάξεων των παρ. (1,  1.3) & (1,  1.5) επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε 

που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο, ή μετά πάροδο ενός (1) µηνός από τη λήψη 

της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην διάταξη της παρ. (1,  1.4). Στην περίπτωση της διάταξης 

της παρ. (1,  1.6), η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Εταιρία δικαιούται των ασφαλίστρων που 

ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας της σύµβασης 

ή κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στην περίπτωση που κατά τις διατάξεις των παρ. 

(1,  1.5) & (1,  1.6) περιορίζεται η ευθύνη της ή απαλλάσσεται αυτής.  

 1.8 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλισμένο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες, 

ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή του ή όταν επιχειρούνται μεταβολές του. 
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2. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

 

2.1 Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει την ημερομηνία που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

εφόσον έχει καταβληθεί ή έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί το ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής 

καταβολής. Η ασφαλιστική κάλυψη λήγει την ημερομηνία που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

2.2 Η πληρωμή ασφαλίστρων θεωρείται έγκυρη προς την Εταιρία µόνο μετά την παράδοση στο Λήπτη 

της Ασφάλισης / Ασφαλισμένο της σχετικής έντυπης εξοφλητικής απόδειξης της Εταιρίας και µε την 

υπογραφή εκπροσώπου αυτής ή εξουσιοδοτημένου πράκτορά της.  

2.3 Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία 

να καταγγείλει γραπτώς τη σύµβαση. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο ενός (1) µηνός από 

τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο και εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί 

μέχρι τότε.  

2.4 Εάν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια 

αυτής, η Εταιρία δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν όμως ο Λήπτης της Ασφάλισης ή 

Ασφαλισμένος ή ∆ικαιούχος του Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύµβασης, γνώριζε ότι το ζημιογόνο 

περιστατικό είχε ήδη επέλθει, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την 

επέλευση του κινδύνου, το ασφάλιστρο μέχρι τέλος της διάρκειας ασφάλισης 

 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισμένος οφείλει, µε δικά του έξοδα, να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες 

προφυλάξεις και μέτρα και να συμμορφώνεται µε όλες τις εύλογες συστάσεις της Εταιρίας, ώστε να 

προλαμβάνονται απώλειες ή ζημιές στην ασφαλιζόμενη περιουσία. Οφείλει επίσης να τηρεί τα υποχρεωτικά 

μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται ή επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τις συστάσεις και 

προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

 

4. ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

 

4.1 Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος 

υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε τριάντα μέρες (30) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση 

του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που µπορεί, να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό, που 

αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει την ασφαλιστική σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους 

ίδιους όρους. Επίσης, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση επίτασης 

του κινδύνου κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, να παίρνει µε δική του δαπάνη τα εύλογα εκείνα μέτρα 

προστασίας που απαιτούνται για την πρόληψη απώλειας ή ζημίας.   

4.2 Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να 

καταγγείλει τη σύµβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Οι διατάξεις των παρ. (1,  1.3), (1,  1.4), (1,  1.5), 

(1,  1.6) και (1,  1.7) του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου εφαρμόζονται και στην επίταση του κινδύνου 

κατά τη διάρκεια ασφάλισης. 

 

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ  

 

5.1 Εάν, κατά τον χρόνο συνάψεως της ασφαλιστικής συμβάσεως υπάρχει ήδη, άλλη, µία ή περισσότερες 

ασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουσες τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο 

Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό στην Εταιρία, 

δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο.  

5.2 Εάν, μετά την σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής συμβάσεως και κατά την διάρκεια αυτής, 

συναφθεί άλλη ασφαλιστική σύµβαση καλύπτουσα τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή µμερικώς ο 

Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το 
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γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η Εταιρία τότε, εκδίδει σχετικώς πρόσθετη 

πράξη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

5.3 Σε περίπτωση που δε δηλωθεί, ως ανωτέρω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλης ασφαλιστικής συμβάσεως, 

τότε το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από το άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Αν η παράλειψη δηλώσεως κατά το παρόν άρθρο έγινε σκόπιμα (από δόλο του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη 

της Ασφάλισης), εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. (1,  1.6) & (1,  1.7) του παρόντος ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου.  

5.4 Όταν υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια του ίδιου ασφαλισμένου αντικειμένου και επέλθει 

ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, µόνον, του ασφαλίσματος που 

προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, ίσου προς τον λόγο που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη 

όλα τα συντρέχοντα τη στιγμή της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου ασφαλιστήρια συμβόλαια  (αναλογία 

συμμετοχής όλων των ασφαλιστών).  

5.5 Εάν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια 

(ηγέτιδα) ασφαλιστική εταιρία, τότε κάθε ασφαλιστική εταιρεία ευθύνεται κατ’ αναλογία του ασφαλισμένου 

σε αυτή ποσοστού (συνασφάλιση)  

 

6. ∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ  

 

6.1 Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου η Εταιρία 

και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν την ασφαλιστική σύµβαση το 

αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ µέρους της Εταιρίας 

επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών, από τότε που περιήλθε στον Λήπτη της 

Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο.   

 6.2 Η Εταιρία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήµερης 

προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον 

αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει µε τους ίδιους όρους αν γνώριζε 

την διαδοχή. Τα µη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν 

εφαρμόζεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από την διαδοχή. 

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ  

 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:  

7.1 Να ειδοποιήσει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, 

την Εταιρία.  

 7.2 Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το 

ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, µε σκοπό τη διάσωση ή τον 

περιορισμό της ζημιάς της ασφαλιζόμενης περιουσίας και κάθε πράξη, σύμφωνα µε την καλή πίστη και τις 

συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να µην ήταν Ασφαλισμένος. Τα έξοδα που 

προκύπτουν από τις ενέργειες προς αποφυγή, περιορισμό ή µείωση της ζημιάς βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Λήπτη της Ασφάλισης και / ή Ασφαλισμένο.  

7.3 Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους 

πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.  

 7.4 Να µην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεση της Εταιρίας. Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για 

επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή και πραγματογνώμονα της Εταιρίας, να µην προβαίνει σε οποιαδήποτε 

επισκευή των βλαβέντων αντικειμένων και γενικά να µην προβαίνει σε καμία αλλαγή του ασφαλισμένου 

χώρου, χωρίς την έγκριση της Εταιρίας.  

 7.5 Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο Λήπτης της Ασφάλισης 

ή ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην Εταιρία γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς), που να 

περιλαμβάνει:  
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- την αιτία που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για τη ζημιά ή απώλεια,  

- το ιστορικό καθώς και τα γεγονότα που επακολούθησαν  

- λεπτομερή καταγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν,  

- το ύψος αυτών των ζημιών ή απωλειών, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των αντικειμένων κατά τον 

χρόνο επέλευσης της ζημιάς ή απώλειας, χωρίς να προστεθεί κανένα κέρδος,    

7.6 Να γνωστοποιήσει στην Εταιρία, οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης τρίτου 

ή οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται έγερση  

απαίτησης. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό 

της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία.   

 7.7 Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασµό τρίτου, ο Ασφαλισμένος 

και ο τυχόν τρίτος ∆ικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες προς διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων τους έναντι οιουδήποτε τρίτου υπευθύνου για την 

απώλεια ή ζημιά.  

 

8. ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ  

 

8.1 Η Εταιρία θα καταβάλλει στον Ασφαλισμένο το οφειλόμενο ασφάλισμα βάσει του παρόντος 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εντός το πολύ 30 ημερών μετά τον οριστικό καθορισμό του ασφαλίσματος 

αφού α) αφαιρεθεί η τυχόν συμφωνηθείσα απαλλαγή και β) αφαιρεθεί η εναπομείνασα αξία των 

ζημιωθέντων αντικειμένων από την Εταιρία, αν η ζημιά, για το σύνολο της ασφαλιζόμενης περιουσίας, είναι 

ίση ή μικρότερη από το ασφαλιστικό ποσό.  

8.2 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω 

από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο 

του ατυχήματος. Έχει επίσης το δικαίωμα µε τους πραγματογνώμονές της, να ζητήσει από τον Λήπτη της 

Ασφάλισης να φέρει στα γραφεία της ή στους πραγματογνώμονές της, κάθε αποδεικτικό μέσο που νόμιμα 

είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζημιάς. Η υπαίτια 

παρακώλυση των ως άνω δικαιωμάτων της Εταιρίας από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, 

παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της.  

8.3 Σε καμιά περίπτωση η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, μεγαλύτερο από το 

ασφαλιστικό ποσό (π.χ. τόκοι, έξοδα, κλπ.), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος. 

Ευθύνεται µόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα µε το ατύχημα, αλλά δεν έχει καμιά υποχρέωση για 

επακόλουθες ή αποθετικές ζημιές ή για ζημιές από στέρηση νομής ή κατοχής του αντικειμένου που 

καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης, κλπ.) ή για µείωση αγοραστικής 

αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχημα.  

8.4 Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δεν έχει το δικαίωμα, µε αντίστοιχη είσπραξη του 

ασφαλιστικού ποσού, να εγκαταλείψει στην Εταιρία τα κατάλοιπα των ζημιωθέντων αντικειμένων, των 

οποίων η αξία αφαιρείται από το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης.   

8.5 Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου για δόλο ή βαριά 

αμέλεια ή σκόπιμη ενέργεια / παράλειψη, θέμα καταβολής ασφαλίσματος δεν γεννιέται, προτού να 

απαλλαγεί αμετάκλητα από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, σύμφωνα µε τις διατάξεις του 

κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αλλά και αν δεν ασκηθεί δίωξη εναντίον του, δικαίωμα καταβολής 

ασφαλίσματος (αν συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, για τις οποίες προβλέπουν οι άλλοι όροι του 

Ασφαλιστηρίου και του Νόμου), γεννιέται, αφού περάσει χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, από την 

ημέρα που η δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Λήπτης της Ασφάλισης 

ή ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Εταιρία τα σχετικά πιστοποιητικά (εισαγγελίας, 

βουλεύματα, αποφάσεις, κλπ.). 

 

 

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
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Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από τη νομοθεσία του ελληνικού δικαίου και τα δικαστήρια της 

Αθήνας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφωνία. 

 

10. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

 

10.1 Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά 

τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στην Εταιρία στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε.  

 10.2 Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου 

Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί 

του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στην 

Εταιρία, παρά µόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν µε δόλο.  

 10.3 Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασµό τρίτου, ο Ασφαλισμένος και 

ο τυχόν τρίτος ∆ικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

προς διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων τους έναντι οιουδήποτε τρίτου υπευθύνου για την απώλεια ή 

ζημιά. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος στο 

μέτρο που από υπαιτιότητα των υπόχρεων (για τη διαφύλαξη) ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού 

δικαιώματος εκ µέρους της Εταιρίας. Μετά την καταβολή του ασφαλίσματος και σύμφωνα µε την έκταση 

καταβολής του, τα δικαιώματα αυτά περιέρχονται «καθ’ υποκατάσταση» στην Εταιρία.  

 10.4 Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποκατασταθεί από την Εταιρία  η 

παραγραφή των αξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται 

πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την 

παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων. 

 

11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 

Κάθε ειδοποίηση ή κοινοποίηση προς την Εταιρία πρέπει να γίνεται εγγράφως. Κάθε ειδοποίηση ή 

κοινοποίηση της Εταιρίας στο Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλισμένο θα απευθύνεται στη διεύθυνση του 

Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κάθε αλλαγή 

διεύθυνσης του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλισμένου πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην Εταιρία. 

 

12. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

 

Με δαπάνη της Εταιρίας, ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενεργεί και / ή να 

συμπράττει σε και / ή να επιτρέπει κάθε ενέργεια της Εταιρίας για τη διασφάλιση κάθε δικαιώματός της, ή 

μερικής ή ολικής επανόρθωσης από τρίτους, που η Εταιρία αποκτά ή θα αποκτούσε μετά την καταβολή 

κάποιας αποζημίωσης µε βάση την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση.  

Οι ενέργειες του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλισμένου και / ή εκχώρηση δικαιωμάτων στην Εταιρία 

µπορεί να καταστούν αναγκαίες ή απαιτητές από αυτήν πριν ή μετά την καταβολή αποζημίωσης στο Λήπτη 

της Ασφάλισης / Ασφαλισμένο. 

 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 

  

Για να είναι έγκυρη, κάθε τροποποίηση ή κατάργηση των γενικών ή ειδικών όρων της παρούσας 

ασφαλιστικής σύµβασης πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από την Εταιρία. 
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14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

 

14.1 Απαγορεύεται το κάπνισμα στα διάφορα διαμερίσματα του εργοστασίου (ων) µε εξαίρεση τα 

γραφεία. Σχετική ειδοποίηση για την απαγόρευση αυτή θα πρέπει να αναρτάται σε κάθε διαμέρισμα.  

14.2 Τα υλικά (στουπιά, κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται για το καθαρισμό των μηχανών και τα κατάλοιπα της 

ξυλουργικής εργασία (πριονίδια, ροκανίδια, κ.λπ.) θα πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από τους 

χώρους του εργοστασίου. 

 

Για κάθε ζήτημα που δε ρυθμίζεται από το παρόν ασφαλιστήριο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 

2496/97 περί ασφαλιστικής σύμβασης και εν γένει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισµένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για ζημία ή ευθύνη 
που προξενήθηκε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από τα παρακάτω αναφερόμενα γεγονότα: 

 

1. Πόλεμος, εισβολή, επίθεση εχθρού, εχθροπραξίες (είτε κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιος 

πόλεμος, επανάσταση, εξέγερση, ανταρσία, στρατιωτικό πραξικόπημα ή σφετερισμός της 

εξουσίας, δήμευση, εθνικοποίηση, επίταξη, κατάσχεση, καταστροφή ή βλάβη λόγω ή 

υπακούοντας στις διαταγές κυβερνήσεως που διοικεί νόμιμα ή εκ των πραγμάτων (de jure ή de 

facto) ή δημόσιας ή τοπικής αρχής. 

2. Ιονίζουσα ακτινοβολία ή ραδιενεργός μόλυνση είτε από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή 

πυρηνικά απόβλητα, είτε από την καύση πυρηνικών καυσίμων. 

3. Ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλως επικίνδυνες ή μολυσματικές ιδιότητες οποιασδήποτε 

πυρηνικής εγκατάστασης, αντιδραστήρων ή άλλων πυρηνικών συγκροτημάτων ή πυρηνικών 

δομών των προαναφερθέντων.  

4. Οποιοδήποτε πολεμικό όπλο ή συσκευή λειτουργεί με ατομική ή πυρηνική σχάση και/ή σύντηξη 

ή άλλη παρεμφερή αντίδραση ή ραδιενεργό ισχύ ή ύλη. 

5. ∆όλος ή βαριά αμέλεια ή σκόπιμή ενέργεια / παράλειψη του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 

Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί 

τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους. 

6. Περιπτώσεις τις οποίες η παροχή της κάλυψης, αποζημίωσης εκθέτει την Εταιρία σε επιβολή 

κυρώσεων, περιορισμών ή απαγόρευσης βάσει αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, ή βάσει 

νόμων και διατάξεων σχετικών με οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κράτους μέλους της, της Ελλάδος ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (όρος εξαίρεσης 

οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων).  

7. Μολυσματικές ή ρυπαντικές ουσίες, οργανισμούς, όπως βακτηρίδια, μύκητες, μούχλα, ιοί ή 

άλλοι μικροοργανισμοί που μετά τη διαφυγή τους απειλούν ή προσβάλουν την ανθρώπινη 

υγεία, ή προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν, ζημία ή μείωση εμπορικότητας ή απώλεια 

χρήσης στην ασφαλιζόμενη περιουσία ή στα ασφαλισμένα αντικείμενα 

 

 

3. ΤΜΗΜΑ Ι – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

1.  ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι 

Η Εταιρία (µε βάση τους όρους, ορισμούς, εξαιρέσεις, διατάξεις και τις προϋποθέσεις του παρόντος 
συμβολαίου) συμφωνεί, ότι σε περίπτωση που η ασφαλιζόμενη περιουσία που περιγράφεται στο 
ασφαλιστήριο υποστεί απρόβλεπτη και τυχαία φυσική απώλεια, καταστροφή ή ζημία κατά τη διάρκεια της 
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περιόδου ασφάλισης από οποιαδήποτε αιτία εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται και ως αποτέλεσμα 
απαιτείται να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο 
του Ασφαλίσματος σχετικά µε την εν λόγω απώλεια ή καταστροφή ή ζημία, είτε µε την καταβολή μετρητών 
είτε µε αντικατάσταση ή επισκευή (όπως επιλέγει η Εταιρία) πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
ευθύνη της Εταιρίας, σύμφωνα µε το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεν θα υπερβαίνει το 
ασφαλιζόμενο ποσό που καθορίζεται στον πίνακα ασφάλισης ή το εφαρμοστέο όριο αποζημίωσης. 
 

2. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι  

2.1 Η λέξη ζημία, θα σημαίνει απρόβλεπτη και τυχαία φυσική απώλεια ή καταστροφή ή ζημία της 
ασφαλιζόμενης περιουσίας ή µέρους αυτής. 

2.2 Ο όρος ζημιογόνο περιστατικό νοείται ως το άθροισμα όλων των μεμονωμένων ζημιών που 
προκαλούνται άμεσα από οποιαδήποτε καταστροφή, ατύχημα ή απώλεια ή σειρά καταστροφών, 
ατυχημάτων ή απωλειών εξαιτίας ενός περιστατικού. 

2.3 Ο όρος “Καθορισμένος Κίνδυνος” θα σημαίνει φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκαφών ή 
αντικειμένων που πέφτουν από αυτά, σεισμό, θύελλα, πλημμύρα, διαρροή νερού από δεξαμενή ή σωλήνα 
ή πρόσκρουση οχήματος ή ζώου, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και κακόβουλες 
ενέργειες από πρόσωπα άλλα πλην κλεφτών. 

2.4 Ως ασφαλιζόμενη περιουσία, ορίζεται στο παρόν τμήμα: 

  2.4.1 Ακίνητη περιουσία για την οποία ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστικό συμφέρον και η οποία 
βρίσκεται στις τοποθεσίες που ορίζονται στον πίνακα ασφάλισης. 

  2.4.2 Κινητή περιουσία που βρίσκεται στις τοποθεσίες που ορίζονται στον πίνακα ασφάλισης 
για την οποία ο Ασφαλισμένος έχει ασφαλιστικό συμφέρον. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι  

3.1 Αποτελεί προϋπόθεση του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ότι τα ασφαλιζόμενα ποσά που 

ορίζονται στον πίνακα ασφάλισης σε σχέση με την ασφαλιζόμενη περιουσία δεν θα είναι  μικρότερα από 

την αξία αντικατάστασης καινουργούς της εν λόγω περιουσίας.  

3.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αποζημίωσης βάσει του παρόντος τμήματος, το ασφαλιζόμενο ποσό θα 

αποκαθίσταται αυτόματα με καταβολή επιπλέον ασφαλίστρων εξαιρέσει των φυσικών κινδύνων που 

αποκαθίστανται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. 

 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι 

4.1 Αναλογικός Όρος (Υπασφάλιση)  

 Το ασφαλιζόμενο ποσό για κάθε αντικείμενο (σε κάθε στήλη) του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
- εκτός αυτών που αφορούν αποκλειστικά σε αμοιβές, μισθώματά, απομάκρυνση μπαζών ή ιδιωτικές οικίες 
- δηλώνεται ότι υπόκειται στον αναλογικό όρο. Όταν δηλώνεται ότι ένα ασφαλιζόμενο ποσό υπόκειται στον 
αναλογικό όρο, σημαίνει ότι εάν το εν λόγω ποσό είναι μικρότερο από την αξία της καλυπτόμενης 
περιουσίας κατά την εκδήλωση της ζημίας, το καταβλητέο από την Εταιρία ποσό ασφαλίσματος 
αναφορικά µε την εν λόγω ζημία  θα μειώνεται κατ’ αναλογία.  
 

4.2 Ασφάλιστρα 
Τα ασφάλιστρα θα καταβάλλονται την ημερομηνία που έχει οριστεί στον πίνακα ασφάλισης, και 
υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το συνολικό ασφαλιζόμενο ποσό επί το ποσοστό ασφαλίστρου. Εάν 
στη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης το ασφαλιζόμενο ποσό αυξηθεί ή μειωθεί, τα ασφάλιστρα θα 
προσαρμόζονται με τον ανωτέρω αναφερόμενο υπολογισμό για την υπόλοιπη περίοδο ασφάλισης. 
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4.3     Απαλλαγή 
Σε κάθε ζημιογόνο περιστατικό στην ασφαλιζόμενη περιουσία, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για το ποσό 
της απαλλαγής που ορίζεται στον πίνακα ασφάλισης. Εάν σε ένα ζημιογόνο γεγονός ισχύουν δύο ή 
περισσότερες απαλλαγές, τότε το σύνολο της εφαρμοστέας απαλλαγής δεν θα υπερβαίνει την 
υψηλότερη εφαρμοστέα απαλλαγή. 
 

4.4 Βάση διακανονισμού αποζημίωσης τμήματος Ι  

Σε περίπτωση ζημίας, η βάση διακανονισμού αποζημιώσεων βάσει του παρόντος τμήματος Ι είναι η 
ακόλουθη: 

4.4.1 Για αποθέματα, έργα σε εξέλιξη, τελικά προϊόντα, πρώτες ύλες και προμήθειες, είναι το 
απαιτούμενο κόστος αντικατάστασης του υλικού που υπέστη ζημίες, στις ίδιες τις εγκαταστάσεις, από 
υλικά παρόμοιου τύπου και ποιότητας με αυτά που υπήρχαν ακριβώς πριν τη ζημία. 

4.4.2 Για σχεδιαγράμματα, σχέδια, αρχεία, δεδομένα και προγράμματα ηλεκτρονικού και 
ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, είναι το κόστος αναπαραγωγής των ίδιων από 
αντίγραφα ή πρωτότυπα. 

 
Για κάθε άλλο ασφαλιζόμενο περιουσιακό στοιχείο ισχύουν τα ακόλουθα: 

4.4.3 Εάν επιδιορθωθεί, ξαναχτιστεί ή αντικατασταθεί, στην ίδια ή άλλη τοποθεσία εντός δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία ζημίας, προκρίνεται η χαμηλότερη μεταξύ: 

α) Των πραγματικών δαπανών που αναλήφθηκαν από ή για λογαριασμό του ασφαλισμένου για την 
επιδιόρθωση / ανακατασκευή, ή β) αντικατάσταση στην ίδια τοποθεσία με νέα υλικά παρόμοιου τύπου και 
ποιότητας, όποια δαπάνη είναι μικρότερη. 
Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνεται αυξημένο κόστος λόγω εφαρμογής νόμου, διατάγματος, ρύθμισης 
ή κανονισμού που διέπει ή περιορίζει την κατασκευή, εγκατάσταση, επιδιόρθωση, αντικατάσταση, 
κατεδάφιση, κτήση, κατοχή, λειτουργία ή άλλη χρήση της περιουσίας σε μια ασφαλισμένη τοποθεσία. 

4.4.4 Εάν δεν επιδιορθωθεί, ξαναχτιστεί ή αντικατασταθεί στην ίδια ή άλλη τοποθεσία εντός δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία ζημίας, τότε ισχύει η τρέχουσα πραγματική αξία κατά τη χρονική στιγμή και τόπο της 
ζημίας. 

4.4.5 Όρος Υπασφάλισης: Εάν προκύψει ζημία και διαπιστωθεί ότι το ασφαλιζόμενο ποσό είναι 
μικρότερο από το ποσό που θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένο (ασφαλιστέα αξία), τότε το ασφάλισμα που 
δικαιούται ο ασφαλισμένος, βάσει του παρόντος τμήματος Ι, θα ελαττωθεί σε σχέση με την αναλογία του 
ασφαλιζόμενου ποσού προς το ποσό που θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένο (ασφαλιστέα αξία). 

4.4.6 Το κόστος των όποιων μετατροπών, προσθηκών, βελτιώσεων ή επισκευών δεν θα ανακτάται με 
βάση το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

4.4.7 Το κόστος των όποιων προσωρινών επιδιορθώσεων βαρύνει την Εταιρία, εφόσον οι επιδιορθώσεις 
αποτελούν μέρος των τελικών επιδιορθώσεων και δεν αυξάνεται το συνολικό κόστος επιδιορθώσεων. 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι 

Εξαιρούμενη Περιουσία 

Τα ακόλουθα εξαιρούνται της ασφαλιστικής κάλυψης: 

1. Περιουσιακά στοιχεία και οικοδομήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή ανέγερσης και υλικά 
ή προμήθειες σχετικά µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία κατά την κατασκευή ή ανέγερση. 

2. Περιουσία κατά τη μεταφορά με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, εκτός των κτηρίων που ορίζονται 
στο Παράρτημα Ι. 

3. Μηχανοκίνητα οχήματα με άδεια οδικής κυκλοφορίας, σιδηροδρομικές μηχανές και τροχαίο 
σιδηροδρομικό υλικό, πλωτός εξοπλισμός, πλοία, σκάφη, αεροσκάφη. 
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4. Χρήματα, επιταγές, γραμματόσημα, ομολογίες, μετοχές, πιστωτικές κάρτες ή χρεόγραφα / 
αξιόγραφα οποιασδήποτε μορφής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: συλλεκτικά νομίσματα - 
χαρτονομίσματα - τραπεζογραμμάτια, εντάλματα πληρωμών - εισπράξεων τίτλοι κυριότητας κ.α.).  

5. Κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα, ράβδους χρυσού, γούνες, σπάνια αντικείμενα, 
πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά , έργα τέχνης ή σπάνια βιβλία. 

6. Χλωρίδα και πανίδα, που περιλαμβάνει ζωντανά ζώα, πτηνά, ψάρια ή άλλα ζωντανά πλάσματα, 
αναπτυσσόμενα δένδρα, καλλιέργειες πριν από τη συγκομιδή και βοσκοτόπια. 

7. Εκτάσεις γης, δρόμοι, πεζοδρόμια, προκυμαίες και προβλήτες, γέφυρες, υπόνομοι ή εκσκαφές, 
φράγματα, δεξαμενές, κανάλια, αναχώματα, επιχώματα, φρεάτια, µάνδρες αποθήκευσης, πηγάδια, 
υπόγειες σήραγγες, φρεάτια, αποβάθρες. 

8. Περιουσία του Ασφαλισμένου που έχει μεταβιβαστεί στην κατοχή άλλων, με συμφωνητικά 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης, μίσθωση, αγορά, πίστωση ή άλλες συμφωνίες πώλησης. 

9. Ορυχεία ή μεταλλεύματα που αποτελούν περιουσία στο υπέδαφος, μη εξορυγμένα ή μη 
αντληθέντα φυσικά καύσιμα, κοιτάσματα αερίου και μετάλλων, περιουσία στη θάλασσα και επί υδάτων. 

10. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που, είτε βρίσκεται σε εγκαταστάσεις σταθμών παραγωγής 
πυρηνικής ενέργεια, είτε χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας ή την 
παραγωγή, χρήση, μεταφορά ή αποθήκευση πυρηνικού υλικού. Εξαιρούνται επίσης πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, κτίρια αντιδραστήρα και σταθμού παραγωγή, καθώς επίσης και μηχανολογικός εξοπλισμός 
και σχετικό περιεχόμενο σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις. 

11. Γραμμές μεταφοράς και διανομής, περιλαμβανομένων και των υποστηριγμάτων αυτών, εκτός εάν 
βρίσκονται εντός των ορίων των εγκαταστάσεων του Ασφαλισμένου. 
 

Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι 

Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη αποζημίωσης για ζημία που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από: 

1. Διαρροή συνδέσεων, αποκόλληση συγκολλήσεων, ρωγμές, θραύση, καταστροφή ή υπερθέρμανση 
λεβήτων, οικονοµητών, υπερθερµαντήρων, δοχείων πίεσης ή των συνδεδεμένων µε αυτά σωληνώσεων 
ατμού και τροφοδοσίας, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη ή απορρύθμιση συγκεκριμένου μηχανήματος, 
συσκευής ή εξοπλισμού από το οποίο προέρχεται αυτή η βλάβη ή διαταραχή.  

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει για ζημία η οποία δεν εξαιρείται άλλως και η οποία 
προέρχεται από Καθορισμένο Κίνδυνο ή από οποιαδήποτε άλλη τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. 

2. Ρύπανση και/ή μόλυνση, χωρίς να εξαιρείται η καταστροφή ή ζημία των ασφαλιζομένων 
αντικειμένων, που δεν εξαιρείται άλλως, και προκαλείται από είτε από ρύπανση ή μόλυνση που είναι το 
αποτέλεσμα Καθορισμένου Κινδύνου, ή από καθορισμένο Κίνδυνο που είναι το αποτέλεσμα ρύπανσης ή 
μόλυνσης.  

Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται σε καμία περίπτωση απώλεια ή καταστροφή ή ζημία από μόλυνση ή 
ρύπανση εδάφους, υπεδάφους, υδάτων ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε 
αιτία συµπεριλαµβανοµένης της μόλυνσης ή ρύπανσης από βιολογικές ή χημικές ουσίες και βλήματα. 

3. Φυσιολογική φθορά, αποχρωματισμός, χαρακιές, σταδιακή αλλοίωση ή εμφάνιση ελαττωμάτων, 
τακτική συντήρηση ή αποκατάσταση, διάβρωση, σκουριά, οξείδωση. Επισημαίνεται ότι η παρούσα 
εξαίρεση δεν αφορά σε απώλεια ή ζημία σε ασφαλιζόμενη περιουσία, που επήλθε ως άμεση συνέπεια 
κινδύνου που δεν εξαιρείται με άλλον τρόπο. 

4. Εγγενές ελάττωμα, λανθάνον ελάττωμα, λανθασμένο ή ελαττωματικό σχεδιασμό ή λανθασμένα ή 
ελαττωματικά υλικά του ίδιου του αντικειμένου που έπαθε την ζημία.  

5. Ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας, χρώματος, αρώματος, υφής, γεύσης 

6. Έκθεση σε καιρικά φαινόμενα, όπου η κινητή περιουσία κείται στην ύπαιθρο ή δεν περιέχεται σε 
κτήρια πλήρως περίκλειστα.  
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7. Απομάκρυνση αμιάντου από κάθε δομή ή στήριγμα ή αντικείμενο κινητής περιουσίας ή προϊόν, 
εκτός εάν τα υλικά έχουν υποστεί φθορά από πυρκαγιά, αστραπή, κεραυνό, σύγκρουση με όχημα ή 
αεροσκάφος, έκρηξη, ταραχές, εμφύλια σύρραξη, βανδαλισμό, κακόβουλη βλάβη, καπνό, καταιγίδα, 
διαρροή αερίων ή ακούσια εκφόρτιση των αυτόματων συστημάτων πυροπροστασίας. Εξαιρείται επίσης 
απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από κατεδάφιση ή αυξημένο κόστος ανακατασκευής, 
επιδιόρθωσης, απομάκρυνσης συντριμμάτων ή απώλεια χρήσης που προέκυψε από την εφαρμογή νόμου 
/ διατάγματος ή κρατικής οδηγίας που ρυθμίζουν τη διαχείριση του αμιάντου ή απαιτούν την απαγόρευση 
της περαιτέρω χρήσης για το σκοπό τον οποίο προορίζονταν και την άμεση τροποποίηση ή απομάκρυνση 
από τις εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου. 

8. Καταστροφή περιουσίας κατόπιν εντολής οποιαδήποτε δημόσιας αρχής. 

9. Απώλεια, εξαφάνιση, ανεξήγητο έλλειμμα ή έλλειμμα απογραφής, λανθασμένη καταχώρηση ή 
αρχειοθέτηση πληροφοριών ή λογιστικό λάθος. 

10. Κόστος που οφείλεται σε εσφαλμένο ή άνευ αδείας, προγραμματισμό, διάτρηση, σήμανση ή 
προσθήκη/εισαγωγή δεδομένων, εξ αμελείας ακύρωση ή διαγραφή πληροφοριών ή απόρριψη των μέσων 
αποθήκευσης δεδομένων, καθώς επίσης και σε απώλεια πληροφοριών εξαιτίας μαγνητικών πεδίων. 

11. Κλοπή, εκτός εάν συντρέχει είσοδος ή έξοδος από το κτήριο με δυναμικά και βίαια μέσα ή εκτός 
εάν προκύπτει ή συνδέεται με πραγματική ή επαπειλούμενη επίθεση, βιαιοπραγία ή χρήση βίας στις 
εγκαταστάσεις, εναντίον του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε υπαλλήλου του ασφαλισμένου ή άλλου 
προσώπου που βρίσκεται νομίμως στις εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου. 

12. Φυσιολογική εξομάλυνση ή κατακάθισμα κατασκευών, φυσιολογική συρρίκνωση ή διαστολή 
πεζοδρομίων, λιθόστρωτων, θεμελίων, τοίχων, πατωμάτων ή ορόφων. 

 

6. ΕΙ∆ΙΚOI ΟΡΟΙ 

Δαπάνες Αποτροπής, Περιορισμού Ζημιάς, Προστασίας 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου 
και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση καλύπτει, μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση 
που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, δαπάνες που εύλογα και λόγω των συνθηκών πραγματοποίησε ο 
Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος κατά την διάρκεια της ζημιάς για την αποτροπή και τον περιορισμό 
αυτής μετά την επέλευση ασφαλισμένου και μη εξαιρούμενου κινδύνου.  

 Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες που εύλογα και λόγω των συνθηκών θα 
πραγματοποιήσει ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος: 

α)  για την μεταφορά ή μετακίνηση των ασφαλισμένων αντικειμένων με σκοπό την αποτροπή και τον 
περιορισμό της ζημιάς  

β)  για την προσωρινή προστασία και ασφάλεια της ασφαλισμένης ζημιωθείσας περιουσίας πριν την 
έναρξη των εργασιών επισκευής της  

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαμβάνεται δε στο ασφαλισμένο κεφάλαιο κάθε ασφαλισμένου 
αντικειμένου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

 

Αυτόματη Ανασύσταση Κεφαλαίου Μετά από Υλική Ζημιά 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου 
και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, το Ασφαλιστήριο παρέχει την δυνατότητα στον Συμβαλλόμενο 
ή και Ασφαλισμένο μετά την επέλευση ασφαλισμένου και μη εξαιρούμενου κινδύνου και την καταβολή 
αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου για την πλήρη αποκατάσταση 
υλικών ζημιών των ζημιωθέντων ασφαλισμένων αντικειμένων, αυτόματης ανασύστασης του 
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ασφαλισμένου κεφαλαίου στο πριν από την καταβολή της αποζημίωσης ποσό. Ο Συμβαλλόμενος ή και 
Ασφαλισμένος υποχρεούται σε καταβολή των αναλογούντων ασφαλίστρων για το διάστημα από την 
ημερομηνία πλήρους αποκατάστασης της ζημιάς έως την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου.  

Προϋποθέσεις Κάλυψης 

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης είναι ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος να: 

α)  Γνωστοποιήσει γραπτά στην Εταιρία την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς και το ύψος του 
ασφαλισμένου κεφαλαίου εάν αυτό είναι διαφορετικό.  

β)  Καταβάλει τα αναλογούντα ασφάλιστρα. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη και την αυτόματη ανασύσταση ασφαλισμένου κεφαλαίου, 
ζημιές που οφείλονται σε καταστροφικούς κινδύνους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σεισμό, 
καιρικά ή φυσικά φαινόμενα. 

 

Αποκομιδή Συντριμμάτων  

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου 
η ασφάλιση καλύπτει, μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, τις 
έκτακτες δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος με έγκριση της Εταιρίας 
για κατεδάφιση ερειπίων και αποκομιδή και ή μεταφορά συντριμμάτων ασφαλισμένων αντικειμένων, που 
έχουν υποστεί βλάβη ή καταστροφή μετά την επέλευση ασφαλισμένου και μη εξαιρούμενου κινδύνου, για 
την αποκατάσταση της ζημιάς.  

Προϋποθέσεις Κάλυψης 

Προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι η επέλευση ασφαλισμένου και καλυπτόμενου από το 
Ασφαλιστήριο κινδύνου. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη δαπάνες:  

1. Για αποκομιδή συντριμμάτων από χώρο εκτός του οικοπέδου όπου βρίσκεται η ζημιωθείσα 
ασφαλισμένη περιουσία. 

2. Που οφείλονται σε ρύπανση ή μόλυνση μη ασφαλισμένης ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησίας τρίτων.  

3. Που οφείλονται σε μόλυνση της ασφαλισμένης περιουσίας ή και στη μετάδοση της μόλυνσης σε 
περιουσία τρίτων.  

4. Για μεταφορά ασφαλισμένων αντικείμενων ή συντριμμάτων σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία για 
αποθήκευση ή απολύμανση λόγω επηρεασμού τους από μόλυνση ή ρύπανση, ανεξάρτητα εάν η μεταφορά 
αυτή ή απολύμανση απαιτείται από τον νόμο ή κανονισμούς.  

5. Για αφαίρεση υλικού αμιάντου από ασφαλισμένο αντικείμενο. 

 

 

 

 

 

 
Όριο Ευθύνης 

20PROC007538133 2020-10-26



 

Σελίδα 61 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαμβάνεται δε στο ασφαλισμένο κεφάλαιο κάθε ασφαλισμένου 
αντικειμένου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

Δαπάνες Επαγγελματιών  

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου 
η ασφάλιση καλύπτει, μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, δαπάνες 
έκδοσης αδειών και δαπάνες για επαγγελματικές αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, τοπογράφων, 
συμβούλων, νομικών ή άλλων επαγγελματιών που απαιτούνται αποκλειστικά για την ανοικοδόμηση - 
αποκατάσταση του ασφαλισμένου αντικειμένου λόγω ζημιάς που υπέστη μετά την επέλευση 
ασφαλισμένου και μη εξαιρούμενου κινδύνου και ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος κατέβαλε εύλογα.  

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν καλύπτονται: 

1. δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία έγερσης αξιώσεων.  

2. δαπάνες για αποκατάσταση ζημιάς που δεν καλύπτεται με το Ασφαλιστήριο.  

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει κατά 
ασφαλιστικό έτος, περιλαμβάνεται δε στο ασφαλισμένο κεφάλαιο κάθε ασφαλισμένου αντικειμένου που 
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

 

Δαπάνες Δημοσίων Αρχών  

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου 
και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει, μέχρι το όριο ευθύνης 
για αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, επιπλέον δαπάνες που ο Συμβαλλόμενος ή και 
Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει, μετά την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου, για την 
αποκατάσταση ζημιωθέντων και μη ζημιωθέντων μερών ασφαλισμένου αντικειμένου, εάν αυτό είναι 
αναγκαίο αποκλειστικά λόγω υποχρεωτικής συμμόρφωσης με κανονισμούς δόμησης ή νομικές διατάξεις 
Δημοσίων ή Τοπικών Αρχών, που θα επιβληθούν στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο. 

Προϋπόθεση Κάλυψης 

Για την ισχύ της κάλυψης ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει γραπτά 
στην Εταιρία την ανάγκη διενέργειας επιπλέον δαπανών λόγω συμμόρφωσής του με τους παραπάνω 
κανονισμούς και να λάβει την γραπτή έγκριση αυτής. 

Ειδικές Εξαιρέσεις  

Ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν καλύπτεται: 

1. Δαπάνη για συμμόρφωση με οποιονδήποτε κανονισμό ή νομική διάταξη: 

α)  για ζημιά που συνέβη πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης,  

β)  για ζημιά που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, 

γ)  εάν η υποχρέωση για συμμόρφωση έχει κοινοποιηθεί στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο πριν 
την επέλευση της ζημιάς, 

δ)  για αφαίρεση ζημιωθέντος ή μη ζημιωθέντος υλικού αμιάντου ή για το αυξημένο κόστος 
κατεδάφισης, ανακατασκευής, επισκευής ή για την απώλεια χρήσης μη ζημιωθέντος τμήματος 
ασφαλισμένου αντικειμένου, που είναι συνέπεια εφαρμογής οποιουδήποτε νόμου ή διάταξης σχετικά με 
το υλικό αμίαντου.  
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2. Επιπλέον δαπάνη που θα είχε απαιτηθεί για την επαναφορά ζημιωθέντος αντικειμένου σε 
κατάσταση όμοια με την κατάστασή του ως καινούργιου, εάν δεν είχε προκύψει η ανάγκη συμμόρφωσης 
με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες κανονισμούς/νομικές διατάξεις. 

3. Δαπάνη για οποιοδήποτε τέλος, φόρο ή εκτίμηση προκύψει λόγω ανατίμησης κεφαλαίου της 
ασφαλισμένης ιδιοκτησίας και θα είναι πληρωτέα από αυτήν ή από τον ιδιοκτήτη αυτής λόγω της 
συμμόρφωσης με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες κανονισμούς/νομικές διατάξεις. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει κατά 
ασφαλιστικό έτος, περιλαμβάνεται δε στο ασφαλισμένο κεφάλαιο κάθε ασφαλισμένου αντικειμένου που 
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

 

Αστική Ευθύνη Έναντι Ιδιοκτήτη, Τρίτων Ιδιοκτητών Ακινήτων 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου 
και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει την αστική ευθύνη του 
Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ.: 

α)  έναντι του ιδιοκτήτη της οικοδομής που στεγάζονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, μόνο για υλικές 
ζημιές που θα υποστεί το ακίνητό του,  

β)  έναντι τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων και των κινητών που βρίσκονται σε αυτά, μόνο για υλικές ζημιές 
που θα υποστούν οι τρίτοι και θα οφείλονται αποκλειστικά και άμεσα σε καλυπτόμενη επέλευση των 
κινδύνων πυρκαγιάς ή και έκρηξης, διάρρηξης ή υπερχείλισης δεξαμενών ή σωληνώσεων αποκλειστικά 
αναφορικά με εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης και συστήματος 
πυρόσβεσης, που εκδηλώνεται, προέρχεται από τα ασφαλισμένα αντικείμενα, ιδιοκτησίας του 
Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου.  

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν καλύπτεται ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή και 
Ασφαλισμένου έναντι οποιουδήποτε τρίτου ιδιοκτήτη ακινήτου, συμπεριλαμβανομένου και του 
ιδιοκτήτη/εκμισθωτή, για υλικές ζημιές που προέρχονται / προκαλούνται / οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε : 

1. Αποθετικές ζημιές οποιασδήποτε φύσης ή και καθαρά οικονομικές ζημιές. 

2. Φυσιολογική φθορά / φυσική απομείωση αξίας. 

3. Μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου. 

 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.  

 

Αυτόματη Κάλυψη Νεοαποκτηθέντων Περιουσιακών Στοιχείων  

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου 
και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει αυτόματα, μέχρι το 
όριο ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο 
για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, για οποιαδήποτε νεοαποκτηθέντα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία στις ασφαλισμένες διευθύνσεις. Αλλαγές, μεταβολές, προσθήκες ή βελτιώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στα ήδη ασφαλισμένα πάγια περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβάνονται στην επέκταση 
αυτή.  
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Η ασφάλιση σύμφωνα με την επέκταση αυτή λήγει αυτόματα με την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου που 
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, ανεξάρτητα εάν η περίοδος της ασφαλιστικής κάλυψης της 
επέκτασης αυτής δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία αυτή.  

Προϋποθέσεις Κάλυψης 

α)  Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει γραπτά την Εταιρία με όλα τα 
αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τα νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία μέσα στην αποκλειστική 
προθεσμία που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία απόκτησης 
αυτών.  

β)  Η Εταιρία με βάση τους όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου, υπολογίζει για το 
είδος και τη φύση των νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, το επιπλέον αναλογικό (pro rata) 
ασφάλιστρο από την ημερομηνία απόκτησης αυτών, το οποίο ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος 
υποχρεούται να καταβάλει, για την ισχύ της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης.  

γ)  Τα νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία πρέπει: α) να είναι σχετικά με το αντικείμενο της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, που αναφέρεται στον Πίνακα 
Καλύψεων και ασκείται στις ασφαλισμένες διευθύνσεις και β) να εγκατασταθούν στις ασφαλισμένες 
διευθύνσεις.  

δ)  Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να τοποθετεί και να διατηρεί σε πλήρη, καλή 
και άμεση λειτουργία όλα τα ενδεδειγμένα και προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα προστασίας και 
ασφάλειας (προληπτικά ή και κατασταλτικά) ανάλογα με τη φύση και την επικινδυνότητα των 
νεοαποκτηθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη οι ανατιμήσεις των ήδη ασφαλισμένων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων 

 
Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος. 

 

Προστασία Υπασφάλισης - Όρος Πρόνοιας 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου 
και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου, εάν 
διαπιστωθεί ότι τα ασφαλισμένα αντικείμενα κατά την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς έχουν αξία 
μεγαλύτερη από την ασφαλισμένη και μέχρι το συμφωνηθέν με τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο 
ποσοστό που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, δεν εφαρμόζεται υπασφάλιση για το υπερβάλλον ποσό.   

Εάν η υπερβάλλουσα αξία υπερβαίνει το παραπάνω αναφερόμενο συμφωνηθέν ποσοστό που 
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο θα εφαρμόζεται υπασφάλιση και ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος 
θα θεωρείται συνασφαλιστής του εαυτού του για το σύνολο της υπέρβασης του ασφαλισμένου ποσού.  

 

Δαπάνες Προσωρινής Μεταστέγασης 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου 
και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει αναγκαίες δαπάνες 
που θα πραγματοποιήσει ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος με την σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας, για 
την προσωρινή μεταστέγαση των ασφαλισμένων αντικειμένων σε άλλο χώρο, μετά την επέλευση 
ασφαλισμένου και μη εξαιρούμενου από το Ασφαλιστήριο κινδύνου στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις που 
τις έθεσε εκτός λειτουργίας.  
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Οι δαπάνες για την προσωρινή μεταστέγαση σύμφωνα με την επέκταση αυτή καταβάλλονται μετά την 
υποβολή από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο όλων των παραστατικών που θα ζητηθούν από την 
Εταιρία και θα αποδεικνύουν το ύψος των δαπανών αυτών.  

Προϋπόθεση Κάλυψης 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή μισθωτής του ασφαλισμένου χώρου 
και να τον χρησιμοποιεί ο ίδιος.  

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.  

 

Περιουσιακά Στοιχεία Υπό Κατασκευή 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου, 
κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου και κατά μερική παρέκκλιση της, εξαίρεσης 16 του άρθρου 27 – 
Γενικές εξαιρέσεις – Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, η ασφάλιση 
επεκτείνεται, κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και καλύπτει μέχρι το όριο ευθύνης για 
αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, περιουσιακά στοιχεία ή οικοδομές υπό κατασκευή και 
υλικά ή προμήθειες που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών:  

α)  έναντι ελαττωματικής εργασίας, ελαττωματικού υλικού ή ελαττωματικής κατασκευής,  

β)  εντός των εγκαταστάσεων του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που αναφέρονται στον Πίνακα 
Καλύψεων και  

γ)  για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο ανά έργο κατασκευής, από την 
ημερομηνία έναρξης της κατασκευής του.  

Κατασκευή για την επέκταση αυτή θεωρείται:  

- Συντήρηση, ανακαίνιση, αναπαλαίωση ή επέκταση υφιστάμενου κτιρίου. 

- Ανέγερση ή συναρμολόγηση εγκαταστάσεων σε υφιστάμενα κτίρια. 

- Αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεων σε υφιστάμενα κτίρια. 

Η ασφάλιση σύμφωνα με την επέκταση αυτή λήγει αυτόματα με την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου που 
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, ανεξάρτητα εάν η περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης της επέκτασης 
αυτής δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία αυτή.  

Προϋποθέσεις Κάλυψης 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος πρέπει να ασφαλίσει τα αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία με το 
Ασφαλιστήριο.  

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 – Γενικές εξαιρέσεις – Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρείται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν 
καλύπτεται: 

1. Οποιαδήποτε αποθετική/ επακόλουθη ζημιά ή ευθύνη κάθε είδους ή φύσης (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά ζημιές σε περιβάλλοντα περιουσιακά στοιχεία, αστική ευθύνη έναντι τρίτων, οποιαδήποτε 
οικονομική απώλεια). 

2. Οποιαδήποτε δοκιμή μηχανήματος ή/ και εξοπλισμού.  
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Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος. 

 

Άδεια Θερμών Εργασιών  

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου 
και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση δεν καλύπτει υλικές ζημιές στην ασφαλισμένη 
περιουσία άμεσα προερχόμενες από θερμές εργασίες, εάν ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος ή 
οποιοσδήποτε εργαζόμενος αυτού παραβεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω εγγυήσεις/ διαδικαστικές 
ρήτρες: 

1. Εύφλεκτα Υλικά: Οποιαδήποτε φορητά ή μεταφερόμενα εύφλεκτα υλικά πρέπει να 
απομακρύνονται σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από τους χώρους εργασίας ή παρακείμενους σε 
αυτούς χώρους. 

2. Εύφλεκτα υγρά ή αέρια: Βαρέλια, κάδοι ή άλλα εμπορευματοκιβώτια (Containers) πρέπει, πριν 
χρησιμοποιηθούν, να καθαρίζονται από πιθανά εκρηκτικά υγρά ή αέρια.  

3. Προληπτικά μέτρα πριν την εκτέλεση θερμών εργασιών: Πρέπει να καταβρέχεται η περιοχή 
εργασίας, όταν είναι εφικτό. 

4. Έλεγχος σπινθήρα: Για την αποφυγή πτώσης σπινθήρων ή θερμού μετάλλου σε εύφλεκτα υλικά που 
δεν μπορούν να μετακινηθούν, πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά προστατευτικά φύλλα ή να 
λαμβάνονται παρεμφερείς προφυλάξεις. 

5. Μέτρα προστασίας κατά της φωτιάς: Εάν η περιοχή όπου εκτελούνται θερμές εργασίες 
προστατεύεται από αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (sprinklers), το σύστημα πρέπει υποχρεωτικά να 
λειτουργεί κατά την διάρκεια των εργασιών κοπής και συγκόλλησης. Κοντά στην περιοχή όπου θα 
εκτελεστούν οι εργασίες, πρέπει να βρίσκονται κατάλληλοι πυροσβεστήρες ή χειροκίνητες μάνικες. Στην 
ομάδα εκτέλεσης θερμών εργασιών πρέπει να τοποθετείται ένα επιπλέον άτομο με μοναδική αρμοδιότητα 
να βλέπει τους σπινθήρες και να κάνει έγκαιρη χρήση των μέσων πυρόσβεσης όταν και εάν αυτό απαιτηθεί. 

6. Προληπτικά μέτρα μετά την εκτέλεση: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να διενεργείται 
α) εξονυχιστικός έλεγχος για τυχόν υποβόσκουσα πυρκαγιά σε παράμερα σημεία και β) περιπολίες για 
διάστημα μέχρι και τέσσερις (4) ώρες μετά την λήξη των εργασιών. 

Ο όρος «Θερμές Εργασίες» σημαίνει: 

- Διαδικασία κατά την οποία ένα η περισσότερα τμήματα προς ένωση θερμαίνονται σε 

θερμοκρασία κοντινή ή υψηλότερη του σημείου τήξης, με αποτέλεσμα την συγκόλληση των 

θερμών επιφανειών.  

- Διαδικασία εφαρμογής θερμότητας που προκαλεί ερυθροπύρωση στο σημείο κοπής ή είσδυσης. 

Το μέταλλο καίγεται με εκτοξευμένο οξυγόνο.  

- Εργασίες ακονίσματος ή τροχίσματος που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα. 

- Ηλεκτροσυγκόλληση οροφής. 

- Εργασίες επίστρωσης οροφής με πίσσα. 

Κάθε άδεια εκτέλεσης θερμών εργασιών πρέπει να ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 72 ΩΡΩΝ  

Κάθε ζημιά από φυσικά φαινόμενα που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αποτελεί μία χωριστή απαίτηση 
αποζημίωσης. Σε περίπτωση σεισμού ή άλλου φυσικού φαινομένου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, τυφώνας, χαλάζι, βροχή, χιόνι) στην ίδια γεωγραφική περιοχή, κατά την 
διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, όλες οι απώλειες ή ζημιές που θα συμβούν στα ασφαλισμένα 
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αντικείμενα μέσα σε χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) συνεχόμενων ωρών, θεωρούνται και 
αναγνωρίζονται ως ένα συμβάν και ως μία και μόνη ζημιά. 

Η διάταξη αυτή ισχύει και εφαρμόζεται και όσον αφορά στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές 
και κακόβουλες ενέργειες που συμβαίνουν στα όρια πόλης ή χωριού.  

Για οποιοδήποτε άλλο ζημιογόνο γεγονός οποιασδήποτε φύσης ισχύει η περίοδος των εκατόν εξήντα οκτώ 
(168) συνεχόμενων ωρών. 

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ζημιά που προκλήθηκε από τους παραπάνω κινδύνους που συνέβησαν για 
πρώτη φορά πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου, ή για ζημιά που θα επέλθει μετά 
την ημερομηνία λήξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 

 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου 
και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η Εταιρία καλύπτει, μέχρι το ανώτατο όριο ευθύνης της για το 
Τμήμα Μηχανικών Βλαβών που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, τα ασφαλισμένα μηχανήματα, που 
αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, εφόσον βρίσκονται στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις για απρόοπτη και 
αιφνίδια απώλεια ή ζημιά από γεγονός τυχαίο, βίαιο, απρόβλεπτο και ανεξάρτητο από τη θέληση του 
Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που συνεπάγεται την ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασής τους και 
που οφείλεται σε αιτίες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ελαττώματα χύτευσης και υλικού, 
ελαττωματικό σχέδιο, σφάλματα εργαστηρίου ή συναρμολόγησης (μονταρίσματος), κακοτεχνία, 
αδεξιότητα, αμέλεια ή απροσεξία, έλλειψη νερού στους λέβητες, φυσική έκρηξη, απόσπαση (απόσχιση) 
λόγω φυγόκεντρης δύναμης, βραχυκύκλωμα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν εξαιρείται ρητά από 
τις Γενικές ή Ειδικές Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου.  

Τα ασφαλισμένα μηχανήματα καλύπτονται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών λειτουργίας 
κατά την παραλαβή τους, είτε βρίσκονται σε λειτουργία είτε σε αδράνεια ή είναι αποσυναρμολογημένα με 
σκοπό τον καθαρισμό ή τη συντήρησή τους, είτε κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών είτε κατά την 
διάρκεια μετακίνησης των μηχανών μέσα στο χώρο της ασφαλισμένης εγκατάστασής τους είτε κατά τη 
διάρκεια της μετέπειτα επανασυναρμολόγησης και δοκιμών τους.  

Εξαιρούμενα Μηχανήματα (εξ ολοκλήρου ή μέρη αυτών) 

 Εκτός από τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 25 – Εξαιρούμενα Αντικείμενα των Γενικών Όρων 
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται ρητά από την παρούσα ασφαλιστική κάλυψη: 

1. Αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καλούπια, μήτρες, εκμαγεία, 
εγχάρακτοι εκτυπωτικοί κύλινδροι, μέρη μηχανών που λόγω της χρήσης ή της φύσης τους υφίστανται 
υψηλό ποσοστό φθοράς και μείωσης της αξίας τους όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πυρίμαχες 
επενδύσεις, σφύρες σύνθλιψης, γυάλινα, κεραμικά ή από πορσελάνη αντικείμενα, ιμάντες, αλυσίδες, 
σχοινιά, καλώδια, ελαστικά επίσωτρα, μέσα λειτουργίας όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λιπαντικά, 
καύσιμα, καταλύτες.  

2. Οποιοσδήποτε κενός σωλήνας ή αγωγός, σωλήνας αερίου και λαδιού ή/ και αγωγός.  

3. Οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εάν χρησιμοποιείται για να ελέγχει τα 
ασφαλισμένα μηχανήματα, αλλά μόνον όταν δεν είναι συνδεδεμένος σε κυρίως σύστημα ελέγχου.  

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 – Γενικές Εξαιρέσεις – Eξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν 
καλύπτονται ζημιές σε ασφαλισμένο μηχάνημα, ολικές ή μερικές που προέρχονται / προκαλούνται / 
οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε:  

1. Οποιοδήποτε σφάλμα ή ελάττωμα που υπήρχε και ήταν γνωστό στον Συμβαλλόμενο ή και 
Ασφαλισμένο ή τους αντιπροσώπους του κατά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα εάν τα 
σφάλματα ή τα ελαττώματα αυτά ήταν γνωστά στην Εταιρία ή όχι. 

20PROC007538133 2020-10-26



 

Σελίδα 67 

2. Χημική έκρηξη, εκτός από την περίπτωση έκρηξης καυσαερίου σε λέβητες. 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση σύμφωνα με το Τμήμα Ασφάλισης Μηχανικών 
Βλαβών αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, ισχύει συνολικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο και ισούται με 
το ασφαλισμένο κεφάλαιο Μηχανημάτων του Τμήματος Υλικών Ζημιών, εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτά με 
την Εταιρία μικρότερο ασφαλισμένο κεφάλαιο ως όριο ευθύνης για το Τμήμα αυτό, που θα αναγράφεται 
στο Ασφαλιστήριο.  

Σε περίπτωση ζημιάς εφαρμόζεται ο κανόνας της υπασφάλισης με βάση το συνολικό ασφαλισμένο 
κεφάλαιο μηχανημάτων του Τμήματος Ασφάλισης Υλικών Ζημιών.  

Το ποσό της αποζημίωσης για τα ασφαλισμένα αντικείμενα με το παρόν Τμήμα Ασφάλισης Μηχανικών 
Βλαβών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το όριο ευθύνης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.  

Βάση Υπολογισμού Αποζημίωσης  

1. Εάν η ζημιά σε ασφαλισμένο αντικείμενο μπορεί να επισκευασθεί, η Εταιρία καταβάλει τις 
αναγκαίες δαπάνες για την επαναφορά του ζημιωθέντος μηχανήματος στην κατάσταση λειτουργίας που 
βρισκόταν πριν από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, καθώς και τη δαπάνη αποσυναρμολόγησης 
και επανασυναρμολόγησης που έγινε για τη διενέργεια των επισκευών και το συνήθη μεταφορικό ναύλο 
προς και από το συνεργείο επισκευών, τους τελωνειακούς δασμούς και φόρους, εάν υπάρχουν.  

Εάν η επισκευή πραγματοποιηθεί σε συνεργείο του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, η Εταιρία θα 
καταβάλει τη δαπάνη των υλικών και των ημερομισθίων που απαιτήθηκαν για την επισκευή, καθώς και ένα 
εύλογο ποσοστό για την κάλυψη των γενικών εξόδων. Δεν γίνεται μείωση λόγω παλαιότητας των 
εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αξία των τυχόν σώστρων.  

Εάν η δαπάνη επισκευής, όπως προσδιορίστηκε πιο πάνω, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την πραγματική αξία 
του ασφαλισμένου μηχανήματος, αμέσως πριν από την επέλευση της ζημιάς, ο διακανονισμός γίνεται με 
βάση την παρακάτω παράγραφο 2. 

2. Σε περίπτωση καταστροφής ασφαλισμένου αντικειμένου, η Εταιρία καταβάλει την πραγματική αξία 
που αυτό είχε αμέσως πριν από την επέλευση της ζημιάς, περιλαμβανομένης της δαπάνης για συνήθη 
μεταφορικά έξοδα, της δαπάνης συναρμολόγησης και τελωνειακών δασμών, εάν υπάρχουν. Η τρέχουσα 
πραγματική αξία υπολογίζεται μετά την αφαίρεση της αντίστοιχης απομείωσης λόγω παλαιότητας από την 
αξία αντικατάστασης του αντικειμένου. Η Εταιρία θα καταβάλει και κάθε εύλογη δαπάνη για την 
αποσυναρμολόγηση του καταστραφέντος αντικειμένου. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται 
υπόψη η αξία των σώστρων.  

Καταστραφέντα/ μη επισκευάσιμα μηχανήματα δεν θα καλύπτονται πλέον από το Ασφαλιστήριο. 

3. Οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη για υπερωρίες, νυκτερινή εργασία, εργασία κατά τις ημέρες 
επίσημων αργιών ή επείγοντα ναύλο καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, μόνο εάν έχει συμφωνηθεί γραπτά 
με την Εταιρία και αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 

4. Δαπάνες για οποιεσδήποτε μετατροπές, προσθήκες, βελτιώσεις ή γενικές επιθεωρήσεις δεν 
καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο. 

5. Δαπάνες για οποιαδήποτε προσωρινή επισκευή βαρύνουν την Εταιρία μόνο εφόσον αποτελούν 
μέρος της τελικής επισκευής και δεν αυξάνουν την συνολική δαπάνη επισκευής. 

6. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σύμφωνα με το Τμήμα Μηχανικών Βλαβών σε αποζημίωση όσον αφορά 
οποιοδήποτε ασφαλισμένο αντικείμενο, που παραμένει σε λειτουργία μετά από ζημιά χωρίς να έχει 
επισκευαστεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρία ή εάν έχει επισκευαστεί προσωρινά χωρίς τη 
συγκατάθεση της Εταιρίας.  

Όρια Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει συνολικά 
κατά ασφαλιστικό έτος. 
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6. ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ) 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το Λεκτικό και οι Όροι του Τμήματος ΙΙ – Διακοπή Εργασιών (Απώλεια Κερδών) που δυνητικά ισχύει στα 
ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας, δεν παρατίθεται αφού δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα 
ασφάλιση. 

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ   
06/05/2013 
Περιστατικό πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε και συγκεκριμένα στην Ωρωπού 156, Γαλάτσι 
Αττικής. 
Η πυρκαγιά ξεκίνησε λόγω βραχυκυκλώματος σε ηλεκτρικό πίνακα προ-εγκατεστημένου container (ISO BOX), 
στο οποίο στεγαζόταν τμήμα δειγματοληψίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. (ποιοτικός έλεγχος νερού), αποτελούμενο από 
δύο χώρους, συνολικής επιφάνειας 40τμ συνολικά. 
Ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, ήταν η ολοσχερής καταστροφή του ISO BOX και του περιεχομένου του. 
Το ποσό απαίτησης της ασφαλισμένης επωνυμίας και το ποσό εκτίμησης στην τελική έκθεση 
πραγματογνώμονα, ήταν χαμηλότερο της ισχύουσας απαλλαγής και συνεπώς δεν προέκυψε ποσό 
ασφαλίσματος / αποζημίωσης για την ασφαλισμένη επωνυμία. 
Περαιτέρω ανάλυση δεν είναι εφικτή. 
 
 

Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Με την τεχνική προσφορά τους: 
α) Όσοι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιήσουν προαιρετικό αντασφαλιστή οφείλουν, επί ποινή 
αποκλεισμού, να προσκομίσουν: 
i) αποδεικτικό αξιολόγησής του προαιρετικού αντασφαλιστή από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης εξωτερικού S 
& P ή από αντίστοιχο διεθνή οίκο αξιολόγησης, με ελάχιστη βαθμολογία  (Α-), καθώς και  
ii) πρωτότυπη δήλωση του προαιρετικού αντασφαλιστή, συνταχθείσα σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης 
του Παραρτήματος V της παρούσας διακήρυξης, με το ακριβές ποσοστό συμμετοχής τους, το βαθμό 
αξιολόγησής τους από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης εξωτερικού S&P ή από αντίστοιχο διεθνή οίκο 
αξιολόγησης με ελάχιστη βαθμολογία (A-), καθώς και ρητή δέσμευση αυτών ότι αποδέχονται τον 
ασφαλιστικό κίνδυνο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα διακήρυξη, της οποίας έχουν λάβει 
γνώση. 
β) Όσοι οικονομικοί φορείς δεν χρησιμοποιήσουν προαιρετικό αντασφαλιστή οφείλουν, επί ποινή 
αποκλεισμού, να προσκομίσουν: 
i. κατάλογο των συμβατικών αντασφαλιστών τους από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης εξωτερικού S & P ή από 
αντίστοιχο διεθνή οίκο αξιολόγησης, με ελάχιστη βαθμολογία  (Α-), καθώς και 
ii. βεβαίωση των συμβατικών αντασφαλιστών τους περί ύπαρξης εν ισχύ της μεταξύ τους σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

 
Για συμβάσεις (προμηθειών/υπηρεσιών) άνω των ορίων  η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. συντάσσει με τη χρήση της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus  ESPDint, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει το ΕΣΗΔΗΣ 
(βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης 
Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς 
και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του 
αρχείου, ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το 
αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ τη σχετική απάντησή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

«Στοιχεία Οικονομικού Φορέα»                       Προς Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
Επωνυμία:                       Ημερομηνία: ….. / ….. / 20 
Εκπρόσωπος: 
Διεύθυνση: 
Τηλ. Επικοιν.: 
E-mail: 

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» 
Δ7268 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» μέχρι την ….. / ….. / …… 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο (οι) υπογράφων (οντες) ..............................................................................................................................  

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

Ενεργών (ούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) της εταιρείας με την επωνυμία: 

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

δηλώνουμε και προσφέρουμε τα παρακάτω: 

1. H Εταιρεία/οι Εταιρείες που εκπροσωπούμε προκειμένου να διαμορφώσουν την Οικονομική 

Προσφορά τους για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑ 

ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Δ7268) μελέτησαν με 

προσοχή και έλαβαν υπ’ όψη τους το τεύχος του διαγωνισμού. 

2. Η Οικονομική Προσφορά που δίδεται, αποτελεί την πλήρη αποζημίωσή μας για την πλήρη και 

επιτυχή εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου 

«Πίνακα Ασφάλισης ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» 

και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνεται η αμοιβή 

μας, η αμοιβή του προσωπικού και των συνεργατών μας και τα οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά έξοδά 

μας, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών όλων των προσώπων 

που θα απασχολήσουμε για την εκτέλεση της σύμβασης, των σχετικών δαπανών μετακίνησης και 

διαμονής αυτών, υποχρεώσεων ασφάλισης, των σχετικών αδειών, ο Φόρος Ασφαλίστρων (Φ.Α.) και 

η Εισφορά Εγγυητικού Κεφαλαίου, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΣΤ = Συνολικά ολικά ασφάλιστρα για την 12μηνη (365 μέρες), διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
= ………………………………. 

(αριθμητικώς και ολογράφως) 

ΣΚ= Συνολικά ολικά ασφάλιστρα για την 12μηνη (365 μέρες), διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
συν την 6μηνη διάρκεια δικαιώματος προαίρεσης/παράτασης του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου= ………………………………. 

(αριθμητικώς και ολογράφως) 

Για τον «Οικονομικό Φορέα» 
Με εκτίμηση, 
«Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Σφραγίδα, Υπογραφή» 

20PROC007538133 2020-10-26



 

Σελίδα 71 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
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Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………1 υπέρ του  

i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
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ή
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)

 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................1 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για 

τ

ο

/

α

 

τ

μ

ή

μ

α

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 1 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ………… σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, που αφορά στην κατακύρωση 
του/των τμήματος/ων   5/ της (αριθμός/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξης / Πρόσκλησης / Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα), με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την……… . 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    

ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ                             ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06                                                     ΚΩΔΙΚΟΣ: 1 

                                                                                                      EΥΡ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): ………………………………………… 

EΥΡΩ (ολογράφως) : …………………………………………………………………………………………………................................... 

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

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ.: ………………. 

                    ΕΠΩΝΥΜΟ                                          ΟΝΟΜΑ                                               ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

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

Α.Φ.Μ. …………………………………......………………………......…………………………......……............................................... 

Α. Δ. Τ. …………………………………......………………………......…………………......……………................................................ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δ/ΝΣΗ …………………………………......………………………......…………………………......…........................................... 

                                                                        ΤΗΛΕΦΩΝΟ : …………................................. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23                                              ΕΓΓΥΗΣΗ 

KΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ: 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ……………………………………...………………………….. 

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

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

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

ΣΤΙΣ …………………………… ME ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ…………..  

ΓΙΑ ΤΗΝ………………………………………………………………………………………………………….…………………............................. 

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

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

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

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. …………………………………………………. (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………………………………..…………. ) 

ΑΠΟΦΑΣΗ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 

                                                                                                                   Αθήνα……………………………………….20…. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                    Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ       ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06                                                     ΚΩΔΙΚΟΣ: 1 

                                                                                                     EΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): …………………………………….. 

EΥΡΩ (ολογράφως) : …………………………………………………………………………………………………………………................. 

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

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ.: ………………. 

                               ΕΠΩΝΥΜΟ                                       ΟΝΟΜΑ                                                ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

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

Α.Φ.Μ. …………………………………......………………………......…………………………......…………….................................. 

Α. Δ. Τ. …………………………………......………………………......…………………………......……………................................... 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Δ/ΝΣΗ …………………………………......………………………......…………………………......…………….................................... 

                                                                               ΤΗΛΕΦΩΝΟ : …………………………………………………...................... 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23                                                    ΕΓΓΥΗΣΗ 

KΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ: 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 

ΜΕ ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

ΓΙΑ ΤΗΝ ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

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

……………………ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ……………….. 

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

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

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ………………………………………… (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ………………………………………….………….) 

ΑΠΟΦΑΣΗ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ : ………………………………………………………………………………………….................................. 

 

                                                                                                         ΑΘΗΝΑ …………………………………..20….. 

 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                         Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΜΕΔΕ 

ΑΡΙΘ. 

ΕΥΡΩ 

 Αθήνα … /…. /….. 

Προς: ……………………………………….. 

Έδρα: ……………………………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ του/της: 

(επωνυμία) …………………………………………….  (ΑΦΜ) …………………………………………… 

Διεύθυνση: 

μέχρι του ποσού των ευρώ ………..(ολογράφως)  ………………………… €  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή 

μας για τη συμμετοχή του/της στο διαγωνισμό σας, που θα διεξαχθεί την ……/…../……. με τη 

διακήρυξη …………………….. για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης 

«…………………………………………………………………………………………………………………………………………» 

όπως και για κάθε επανάληψη του, εφόσον αυτός ήθελε γίνει μέσα στο επόμενο τρίμηνο από σήμερα. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει …………. ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και 

καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση καθ’ 

όλο τον χρόνο ισχύος της. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

υπηρεσίας σας, συνοδευόμενο με συναίνεση του υπέρ ου, με την προϋπόθεση ότι το αίτημα θα μας 

υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της εγγυητικής. 

Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουμε το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε ……. 

ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε περιορισμό ποσοτικού ορίου 

και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ 440/45, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1019/49 γίνονται 

υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη.  

 

20PROC007538133 2020-10-26



 

Σελίδα 78 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΜΕΔΕ 

ΑΡΙΘ. …… 

ΕΥΡΩ: ……. ,00 

 Αθήνα …/…/… 

Προς: ……………… 

Διεύθυνση: ……  

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ του/της:  

(επωνυμία) ..... ..... ΤΟΥ ..... (ΑΦΜ) ……. 

Διεύθυνση: ………… 

μέχρι του ποσού ........... (,00€) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την από αυτόν καλή 

εκτέλεση του έργου ....., σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ..... Διακήρυξη/Πρόσκληση/Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

της Αναθέτουσας Αρχής ή του Κυρίου του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της υπ’ αρ. ……. 

σύμβασης από τον παραπάνω, για τον οποίο εγγυόμαστε και για κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής ή 

του Κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου, που προκύπτει από το έργο. 

Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουμε το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε ….. 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου σας.  

Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή/και μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απαλλασσόμαστε από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε περιορισμό ποσοτικού ορίου 

και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ 440/45, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται 

υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη.  

Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε άλλο φορέα ή/και πιστωτικό ίδρυμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Δήλωση αντασφαλιστή 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 

 

«Υπόδειγμα» 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 

 
Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού Δ.….. με ημερομηνία…………. για την Ασφάλιση Κατά 
Παντός Κινδύνου των Περιουσιακών Στοιχείων της ΕΥΔΑΠ, επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε παράσχει 
προαιρετική αντασφάλιση αποκλειστικά στην  ……………… Ασφαλιστική Εταιρεία για ποσοστό ..….% 
του ορίου € ……………………., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού για 
περίοδο 12 μηνών, πλέον πιθανής παράτασης της ασφαλιστικής περιόδου έως έξι (6) επιπλέον 
μήνες. 

Η αξιολόγηση της εταιρείας μας σύμφωνα με τον Οίκο Αξιολόγησης Standard & Poor’s 
είναι:……………………... 

ή 

Η αξιολόγηση της εταιρείας μας ………….………. είναι:.……………………... 

 

Εκ μέρους της …………………………………………………….. 

     (σφραγίδα) 

 

Υπογραφή εκ μέρους της………………………………………………. 

     (υπογραφή) 

 

Ημερομηνία………………………………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για Την Ανάθεση και Εκτέλεση 
Δημοσίων Συμβάσεων 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
Εισαγωγή 
 
Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο 
«Ε.ΥΔ.Α.Π. A.Ε.», εδρεύουσα στον Δήμο Γαλατσίου, οδός Ωρωπού αρ. 156, με ΑΦΜ 094079101, ΔΟΥ ΦΑΕ 
Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (στο εξής η «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.») ενεργώντας ως «υπεύθυνος 
επεξεργασίας», δεσμεύεται βάσει των οριζόμενων από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 [«Για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων)»] απέναντι στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, στους αναδόχους των 
δημοσίων συμβάσεων που προκηρύσσει ή/και αναθέτει ή/και επιβλέπει, καθώς και στους τυχόν τρίτους 
εμπλεκόμενους στην σύμβαση, ήτοι, ενδεικτικώς αναφερόμενους, στους υπεργολάβους, στους τρίτους 
οικονομικούς φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται οι ανάδοχοι σεβόμενη την ιδιωτικότητά τους 
και επαγρυπνώντας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών τους 
δεδομένων. 
 
Ως «προσφέροντες οικονομικοί φορείς» ή «ανάδοχοι» για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων ορίζονται όλοι οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλουν προσφορά ή στους 
οποίους κατακυρώνεται μία σύμβαση έργου, μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών 
υπηρεσιών, προμήθειας ή παροχής γενικών υπηρεσιών όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016 
περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Α’ 147). 
 

Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «πολιτική») είναι αφενός η 
περιγραφή του πλαισίου εντός του οποίου η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των 
προσφερόντων οικονομικών φορέων, των αναδόχων και των τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση και 
αφετέρου η ενημέρωσή τους σχετικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ο τρόπος 
επεξεργασίας τους (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση κ.ά.), τα μέσα προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς, ανάδοχοι και λοιπά εμπλεκόμενα στην σύμβαση πρόσωπα) έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία 
σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.  
 
Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα αποτελούν νομικά πρόσωπα, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μετόχων, των μελών του διοικητικού ή/και εποπτικού τους 
οργάνου, των διαχειριστών, των νομίμων εκπροσώπων τους και ενδεχομένως του προσωπικού που αυτοί 
απασχολούν καθώς και άλλων συνεργατών τους που μπορεί να αναλάβουν την υλοποίηση του συμβατικού 
αντικειμένου (π.χ. τα μέλη ομάδας εργασίας του αναδόχου για την εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
οι οποίοι δεν θα συμβάλλονται μαζί του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας). 
 
Η παρούσα πολιτική έχει εφαρμογή σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ανεξαρτήτως του τόπου ή/και του μέσου συλλογής ή/και αποθήκευσής τους. 
 
Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει οριστεί η Αικατερίνη Βλαστάρη 
(dpo@eydap.gr). 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Σκοπός Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει δικαίωμα ως υπεύθυνος επεξεργασίας να προβαίνει σε επεξεργασία των αναγκαίων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσφερόντων οικονομικών φορέων, των αναδόχων με τους 
οποίους συμβάλλεται καθώς και όλων των τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση, όπως για παράδειγμα 
υπεργολάβων ή δανειζόντων την εμπειρία.  
 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ως άνω φυσικών προσώπων θα γίνεται αποκλειστικά για 
σκοπούς αξιολόγησής τους στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης υλοποίησης και υποστήριξης κατά 
την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί ή υφίσταται μεταξύ αυτών και της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. και για σκοπούς σχετιζόμενους με την εκπλήρωση των εν γένει υποχρεώσεών τους που απορρέουν είτε 
από την συναφθείσα σύμβαση, είτε ευθέως από το νόμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εθνικού και 
ενωσιακού δικαίου.  
 

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και σε ποιες περιπτώσεις 
 
Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχουν 
γνωστοποιηθεί σε αυτήν από το ίδιο τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ή τον ανάδοχο ή προκύπτουν από 
προδήλως δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές ύστερα από νόμιμη πρόσβαση σε αυτές. 
 
Ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, με την παρούσα πολιτική προβλέπεται ότι συλλέγονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων για σκοπούς σχετικά ιδίως με την 
εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τον ν.4412/2016, της τήρησης αρχείου συμβάσεων, των 
απαραίτητων επιδόσεων εγγράφων, της εκκαθάρισης δαπανών και των εκατέρωθεν απαιτήσεων, της 
έκδοσης εντολών πληρωμής. 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης 
και των συμβάσεων που τελικώς κατακυρώνει στους αναδόχους, ως αυτά αφορούν κατά περίπτωση την 
εκάστοτε σύμβαση, ενδεχομένως να αφορούν κατά περίπτωση τα εξής:  
 

 Ονοματεπώνυμο 

 Πατρώνυμο 

 Μητρώνυμο 

 Ημερομηνία γέννησης 

 Στοιχεία ταυτότητας 

 ΑΦΜ - ΔΟΥ 

 Email 

 Διεύθυνση 

 Τηλέφωνο 

 Φαξ 

 Απόσπασμα ποινικού Μητρώου μελών διοικητικού ή/και εποπτικού οργάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου, 
διαχειριστών, νόμιμων εκπροσώπων 

 Πιστοποιητικά περί μη υπαγωγής σε οιαδήποτε πτωχευτική ή/και προπτωχευτική διαδικασία 

 Βεβαίωση μη παύσης εργασιών 

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Πτυχία 
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 Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

 Διάφορες Γνώσεις/ Δεξιότητες 

 Εργασιακή εμπειρία 

 ΑΜΚΑ 

 IBAN 

 Έναρξη εργασιών σε ΔΟΥ 

 
Σε περίπτωση που με πρωτοβουλία ορισμένου προσφέροντος οικονομικού φορέα, αναδόχου ή τρίτου 
εμπλεκόμενου στην σύμβαση προσκομιστούν δικαιολογητικά που εμπεριέχουν και άλλες κατηγορίες απλών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένων ειδικών κατηγοριών, που δεν έχουν προβλεφθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο, αυτά παρέχονται ελευθέρως και με τη ρητή συγκατάθεσή τους και 
θα συνυποβληθούν σε επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο των ως άνω σκοπών. 
 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω προσώπων εκκινεί με την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε ορισμένη διαδικασία ανάθεσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και την μετέπειτα 
υποβολή σχετικής προσφοράς παρέχοντας τα απαιτούμενα από την διακήρυξη ή τις εν γένει προδιαγραφές 
διεξαγωγής της διαδικασίας στοιχεία, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, απόσπασμα ποινικού μητρώου κ.λπ. τα οποία αποθηκεύονται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε όχι. 
Το είδος των μετέπειτα πράξεων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (κατά το προσυμβατικό αλλά και 
το συμβατικό στάδιο) εξαρτάται από τις προβλέψεις διεξαγωγής κάθε διαδικασίας (διακήρυξη κ.λπ.), 
σύμφωνα και με την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και θα γίνονται 
με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των προσφορών και την επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς 
αλλά και τους αναδόχους μετά την σύναψη της σύμβασης. 
 

Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποτελεί η ενάσκηση δημόσιας 
εξουσίας καθ’ ο μέρος αυτή εκδηλώνεται με την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και 
κατακύρωσης αυτών κατά τα οριζόμενα στο  ν.4412/2016 καθώς και επίβλεψης της εκτέλεσης των σχετικών 
συμβάσεων που θα καταρτιστούν. Στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών ανάθεσης (προσυμβατικό στάδιο) 
αλλά και κατά την εκτέλεση της σύμβασης από τον ανάδοχο και τυχόν τρίτα εμπλεκόμενα σε αυτήν πρόσωπα, 
όπως υπεργολάβους (συμβατικό στάδιο) πραγματοποιείται αφενός αξιολόγηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην διαγωνιστική ή μη διαδικασία σύμφωνα με το 
ν. 4412/2016 και την διακήρυξη (εάν υφίσταται) προκειμένου να ανατεθεί και κατακυρωθεί η δημόσια 
σύμβαση και αφετέρου διασφάλιση της τήρησης των συμβατικών δεσμεύσεων των αναδόχων και των τρίτων 
προσώπων μέσω της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων (π.χ. αποθήκευση δεδομένων). 
 
Εκ των ως άνω προκύπτει ότι το σύννομο της επεξεργασίας από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. των προσωπικών 
δεδομένων των προσφερόντων οικονομικών φορέων αλλά και των αναδόχων εδράζεται επιπλέον και στην 
τήρηση έννομων, απορρεουσών ιδίως εκ του ν. 4412/2016, υποχρεώσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στην διασφάλιση 
του δημοσίου συμφέροντος εξασφαλίζοντας μέσω της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων την αποφυγή 
διασπάθισης δημοσίου χρήματος και στην εξυπηρέτηση τυχόν έννομων συμφερόντων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. 
 

Διαβίβαση και κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους 
 
Τα στοιχεία των ανωτέρω μνημονευόμενων προσώπων (προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι κ.ά.) 
ενδέχεται να γνωστοποιούνται και σε άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δημόσιες αρχές ή να 
γνωστοποιούνται και να υπόκεινται σε επεξεργασία και από τρίτους συνεργάτες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που 
ενεργούν υπό την εποπτεία και τις κατευθύνσεις της τελευταίας, ως εκτελούντες την επεξεργασία, με τους 
οποίους η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεσμεύεται με σύμβαση που θα εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους τους σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 
όπως ενδεικτικά εταιρείες που θα αναλαμβάνουν την χρήση και διαχείριση των πληροφορικών της 
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συστημάτων, την επικοινωνία με τους καταναλωτές, την αποστολή λογαριασμών και ενημερώσεων, την 
διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η συνεργασία με τους οποίους κρίνεται αναγκαία 
για την αποτελεσματική υλοποίηση της μεταξύ τους σχέσης και την αποτελεσματική λειτουργία της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. Η πολιτική για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εκτελούντα την επεξεργασία πρόσωπα 
για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως υπεύθυνου επεξεργασίας παρατίθεται στο Μέρος Β’ της παρούσας. 
 
Αναλυτική ενημέρωση για τις επωνυμίες των συνεργατών μας δύναται να παρασχεθεί κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος. 
 

Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Η διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα λάβει χώρα καθ’ όλη την διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης, της συμβατικής σχέσης των αναδόχων με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και των επιμέρους 
συμβατικών της δεσμεύσεων ανάλογα με τη φύση αυτών. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας σύμβασης κατά τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε αυτήν ή 
μετά από τυχόν καταγγελία της σύμβασης, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
θα εξακολουθήσει να υφίσταται αποκλειστικά για σκοπούς αποθήκευσης, για την τήρηση αρχείου ή/και για 
την περίπτωση έγερσης αξίωσης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή/και ελέγχου από τις δημόσιες 
αρχές. 
 

Δικαιώματα και άσκησή τους 
 
Με τον Κανονισμό αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα των προσφερόντων 
οικονομικών φορέων, των αναδόχων και των τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση προσώπων: 

 Δικαίωμα διαφανούς, κατανοητής και εύκολα προσβάσιμης ενημέρωσης για την άσκηση των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Κανονισμό (άρθρα 12, 13, 14, 15 έως 22 του Κανονισμού), 

δηλαδή δικαίωμα ενημέρωσης για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα (όπως 

αναλυτικά γίνεται με την Πολιτική Ορθής Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει 

αναρτηθεί στην ιστοθέση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., www.eydap.gr) 

 Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του Κανονισμού) στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. 

Σημειώνεται ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Για τυχόν επιπλέον 

αντίγραφα η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου κόστους. Το 

δικαίωμα λήψης αντιγράφου δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων 

προσώπων. 

 Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του Κανονισμού) τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών. 

 Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 του Κανονισμού) των δεδομένων. Το 

δικαίωμα διαγραφής – δικαίωμα στη λήθη δεν μπορεί να  εφαρμοσθεί στο βαθμό που η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για σκοπούς 

αρχειοθέτησης, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς εκ μέρους της 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 

 Δικαίωμα εξασφάλισης του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εκτός της 

αποθήκευσης αυτών (άρθρο 18 του Κανονισμού). 

 Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του Κανονισμού) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 

Δηλαδή, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων (προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι 

κ.λπ.) δικαιούνται να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 

κατάστασή τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν. Ωστόσο, στο 

πλαίσιο της ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της 
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επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων παρά την ενδεχόμενη εναντίωση κάποιου από τα 

ανωτέρω πρόσωπα εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι 

υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των 

δεδομένων ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της εκ της δημόσιας 

σύμβασης. 

 Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης (άρθρο 7 του Κανονισμού), δηλαδή τα 

υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων δύνανται να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους 

οποιαδήποτε στιγμή αποκλειστικά και μόνο για την επεξεργασία που γίνεται με βάση προηγούμενη 

συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων δεν επηρεάζεται από 

την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτήθηκε η ανάκληση. 

 Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr) σε περίπτωση 

παραβίασης των ανωτέρω δικαιωμάτων. 

Τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@eydap.gr ή με επιστολή στην διεύθυνση Ιλισίων 9, 
Αθήνα 157 71, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που παρέχεται.  
 
Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης 
του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. να ζητήσει την παροχή πρόσθετων 
πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας. 
 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
 
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού, όπως ενδεικτικά κρυπτογράφηση και τακτικές δοκιμές, 
περιορισμένες προσβάσεις, τοποθέτηση καμερών σε ειδικούς χώρους, εισαγωγή ειδικών κωδικών σε 
εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της κ.ά. και τηρεί τις αρχές της 
επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του Κανονισμού, ήτοι την αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας 
και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της 
ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και 
εμπιστευτικότητας (άρθρο 5 του Κανονισμού). Με γνώμονα την διαφύλαξη της ιδιωτικότητας, εφαρμόζουμε 
τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο Κανονισμός. Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια 
της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας. 
 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων 
Παρά τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων, είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει εγκαίρως τυχόν παραβίασή τους για την 
καλύτερη δυνατή διασφάλισή σας. 
 
Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των προσωπικών δεδομένων οφείλετε να ενημερώσετε την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
αμελλητί, μόλις αντιληφθείτε ενδεχόμενη παραβίαση, γνωστοποιώντας μας τη φύση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά παραδείγματα: 1) Απώλεια αλληλογραφίας ή ανάγνωση 
αυτής από μη εξουσιοδοτημένο παραλήπτη, 2) Επίθεση ασφαλείας (Hacking), 3) Κακόβουλο λογισμικό (π.χ. 
ιός, ransomware), 4) E-mail εξαπάτησης (phishing), 5) Δημοσίευση/κοινοποίηση δεδομένων εκ παραδρομής, 
6) Επίδειξη/χορήγηση/διαβίβαση δεδομένων λάθος προσώπου, 7) Προφορική διάδοση δεδομένων εκ 
παραδρομής. 
Ελέγχετε αν η παραβίαση προήλθε από δική σας ευθύνη και συλλέξετε πάσα αναγκαία πληροφορία την οποία 
η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση του περιστατικού. 

20PROC007538133 2020-10-26


