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1.  ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα  

 

 

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

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)   094079101 

Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης _________ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΩΡΩΠΟΥ 156 

Πόλη ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11146 

Τηλέφωνο +30 210-214 4066 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) diagonismoi@eydap.gr 

Αρμόδια για πληροφορίες Βασίλειος Καρανικόλας 

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 Εταιρία 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 του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

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

γ) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις. 

mailto:diagonismoi@eydap.gr
http://www.eydap.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

Σελίδα 5 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. H δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση γίνεται με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ειδικότερα του 
προγράμματος του οικονομικού έτους 2022.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρεία της κάλυψης Ευθύνης Στελεχών 
Διοίκησης (Directors & Officers Liability ) με ανώτατο όριο ευθύνης 50.000.000 ΕΥΡΩ ανά ζημιογόνο 
περιστατικό και 50.000.000 ΕΥΡΩ αθροιστικά για κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης, για το σύνολο των 
απαιτήσεων και των Ασφαλισμένων Προσώπων και για όλες τις καλύψεις, σωρευτικά 
(συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων Υπεράσπισης) ενώ το υπερβάλλον όριο ευθύνης θα είναι 3.000.000 
ΕΥΡΩ για κάθε ένα μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 6.000.000 ΕΥΡΩ αθροιστικά για όλα τα μη 
Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.  

Επισημαίνεται ότι οι καλύψεις θα έχουν αναδρομική ισχύ ως ακολούθως: 

 Από 01/07/2003 για όλες τις καλύψεις και για όριο ευθύνης μέχρι 10.000.000 ΕΥΡΩ 

 Από 01/04/2013 για όλες τις καλύψεις και για όριο ευθύνης μεγαλύτερο από 10.000.000 ΕΥΡΩ και 
μέχρι 20.000.000 ΕΥΡΩ 

  από 15/11/2020 για όλες τις καλύψεις και για όριο ευθύνης μεγαλύτερο από 20.000.000 ΕΥΡΩ και 
μέχρι 50.000.000 ΕΥΡΩ 

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

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων 
ευρώ (318.000,00 €). Διευκρινίζεται πως στη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη (συνολική εκτιμώμενη 
αξία της σύμβασης) συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος ασφαλίστρων, όπως εμφανίζεται και στην ανάλυση 
των ασφαλίστρων στο Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με ημερομηνία έναρξης τη λήξη της 
υφιστάμενης σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I  της παρούσας διακήρυξης.  

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις προϋποθέσεις και τους ειδικούς όρους του 
«Πίνακα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών» και του «Λεκτικού του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου», του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I  της παρούσας Διακήρυξης, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τον 
Ανάδοχο 
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Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τους όρους του συμβολαίου, οι οποίοι περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πίνακας Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης και Λεκτικό Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου), 
το οποίο δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό εκτός του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 

Οικονομικά στοιχεία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και το οργανόγραμμα της εταιρείας με τις θέσεις των Διευθυντικών 
Στελεχών διατίθενται στον ιστοχώρο της ΕΥΔΑΠ. Ερωτηματολόγιο κοινοποιείται αποκλειστικά στον 
Ανάδοχο εφόσον απαιτηθεί. Ειδικότερα, το ιστορικό ζημιών επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΔ) 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, δεν 
ζητείται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. η υποβολή προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις με 
βάση τα διάφορα ασφαλιστικά πακέτα που αυτές διαχειρίζονται. Αυτό που ζητείται είναι η υποβολή 
προσφορών από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για την υλοποίηση συγκεκριμένου ασφαλιστικού πακέτου, 
τους όρους του οποίου έχει προδιαγράψει η ίδια η Ε.ΥΔ.Α.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες της. Επισημαίνεται 
ότι, το λεκτικό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα υπογραφεί αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
«Λεκτικό Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης» του παρόντος 
διαγωνισμού.  

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. 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»,  

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

5. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

6. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

7. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92), 

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

9. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 
επ., 

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

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

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
14. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

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

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

16. της υπ’ αρίθμ. 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,  

17. της υπ’ αριθμ. 76928/9-7-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/Β΄/13-7-2021), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)», 

18. της υπ’ αριθμ. 64233 (Β’ 2453/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

19. του Κανονισμός (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), 

20. 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 ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις 

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

22. του ν. 4912/2022 (Α’ 59/17-03-2022), «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης», 

23. 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, 

24. του Κανονισμού Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σχετικά με την ανάθεση 
και εκτέλση συμβάσεων, 

25. της υπ’ αρ. 1990/08.07.2022  Απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. περί 
έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/10/2022 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.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 στις 23/09/2022 
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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: 172972 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση Προμήθειες και 
Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

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 27/09/2022. 

 

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, 

δ) δεν θα προβούν σε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε 
ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού,  

 

ε) δεν θα διενεργήσουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, παράνομες πληρωμές για 
διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης, 

 

στ) δεν θα προσφέρουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, 
οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, 
εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε θα χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, 
για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα, 
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ζ) δεν θα επιχειρήσουν  να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε., ούτε θα παράσχουν παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια ανάθεσης και της εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, αλλά και μετά τη λήξη της, 

 

η) δεν θα προβούν άμεσα (οι ίδιοι) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη που έχει ως στόχο την παραπλάνηση οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. 
εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, την 
απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό 
ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων 
που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής 
(μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού 
τιμήματος, 

 

θ) θα δηλώνουν  στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση τους, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών 
ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, υπαλλήλων ή συνεργατών 
τους που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων τους) με μέλη του προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που θα 
εμπλακούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και θα μπορούν να 
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. περί την εκτέλεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 
ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, 
κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω 
προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  
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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. Δ7717 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, τους υπεργολάβους 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 
παρέχοντος 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 παρούσας 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 συμμόρφωσή της με 
οποιαδήποτε έννομη υποχρέωση. Στα πλαίσια της ως άνω επεξεργασίας η Ε.Υ.Δ.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 αντισυμβαλλόμενού 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 
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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 ήθελε εγείρει τυχόν αξιώσεις της κατά του αντισυμβαλλόμενου 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.  
 
Εφόσον απαιτηθεί, ο Παρέχων Υπηρεσίες υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης να υπογράψει 
και το σχετικό Παράρτημα της σύμβασης, περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 
παροχής εγγυήσεων κατά την Επεξεργασία, καθώς και τυχόν λοιπά παραρτήματα.  

Τα εν λόγω Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. 

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 κωδικός πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. 
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι 
γραπτές διευκρινίσεις της  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και 
τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή 
στο διαδικτυακό τόπο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr). 
 
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα Αγγλικής μετάφρασης 
όποτε κρίνεται σκόπιμο.  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου επικρατεί η Ελληνική έκδοση. 

http://www.eydap.gr/
http://www.eydap.gr/
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Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται στην  αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Τα έγγραφα της σύμβασης υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της παρούσας διακήρυξης. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά 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 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 της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης 
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 του. 
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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 φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτοντες φορείς επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του αναθέτοντα φορέα 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, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (6.360,00 €). Για τον υπολογισμό 
του ύψους της εγγύησης συμμετοχής δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης και παράτασης 
της σύμβασης. 

Οι πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 1.5 και 3.1 της παρούσης 
διακήρυξης, άλλως η προσφορά, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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 
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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  

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: 

i. αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
ii. παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της διακήρυξης,  

iii. δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά,  
iv. δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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

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

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εµπορία επιρροής - 
µεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του Ποινικού Κώδικα, 

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

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

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

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

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

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, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο. 

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 ή/και  
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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. 

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.  

Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων α’ και β’ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της παρ. 2.2.9.1 της παρούσης, με το οποίο ερωτάται εάν 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, 
κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

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,  δεν αποκλείεται οικονομικός φορέας, παρά  τη συνδρομή των λόγων 
υποχρεωτικού αποκλεισμού που προβλέπονται στα άρθρα 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, 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 

περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

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

 (γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, ο αναθέτων φορέας 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, περί προηγούμενης εμπλοκής προσφερόντων, 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
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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 με απατηλό τρόπο 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.  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.3310/2005 περί 

ονομαστικοποίησης μετοχών για συμβάσεις κάτω του ενός (1.000.000,00€) εκατομμυρίου ευρώ. 

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 
παραλείψεών 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 και 2.2.3.4 πλην της περίπτωσης (β) 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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 
έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 
αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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. 

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, σύμφωνα με τα άρθρα 306 και 74 του ν. 
4412/2016 η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που διαθέτουν εν ισχύ άδεια νόμιμης λειτουργίας της αρμόδιας Εποπτεύουσας 
Αρχής Ιδιωτικής Ασφάλισης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που 
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τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη 
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, ο αναθέτων φορέας μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε 
ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η 
εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία .  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

Α) Το αποτέλεσμα Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα 
Δ.Λ.Π., να είναι θετικό για τα δύο τελευταία έτη (2020, 2021) και 

Β) Το Σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων  που εμφανίζονται στην κατάσταση  Μεταβολών των ιδίων Κεφαλαίων  
να είναι θετικό για τα δύο τελευταία έτη (2020, 2021), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί: 
Οφειλόμενο Κεφάλαιο, Οφειλόμενη Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο, Διαφορές 
Αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις , Ποσά Προορισμένα για Αύξησή Κεφαλαίου.   

 

Επί ενώσεων/κοινοπραξιών η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση  μπορεί να καλύπτεται από ένα μέλος 
τους ή από όλα τα μέλη τους αθροιστικά.   
  

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

Τα τρία τελευταία έτη (2019, 2020, 2021) και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ή 
για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε περίπτωση που λειτουργεί για χρόνο μικρότερο των τριών (3) ετών), 
να έχουν συνάψει τουλάχιστον πέντε (5) Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors 
and Officers Liability lnsurance) κατά την υπόψη περίοδο έως σήμερα, με όριο ευθύνης τουλάχιστον 
20.000.000€ ανά γεγονός και κατά έτος, με αναφορά αντιστοίχου ορίου ευθύνης, της ημερομηνίας και του 
δημόσιου ή ιδιώτη παραλήπτη. 

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών / Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 
καλύπτεται και αθροιστικά από όλα τα μέλη της  Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων-Υπεργολαβία 

2.2.8.1 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, τους 
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αναγκαίους πόρους, με την υποβολή των ζητούμενων δικαιολογητικών και την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ελέγχει, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο 
επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να απαιτήσει από τον 
οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 
του άρθρου 73 και του άρθρου 74.  

Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
πραγματοποιείται υποχρεωτικά, κατόπιν πρόσκλησης από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς τον οικονομικό φορέα, 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της πρόσκλησης μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
 
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. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) υποβάλλεται ξεχωριστά από τον εκάστοτε οικονομικό φορέα που προσφέρει 
τη στήριξή του προς ικανοποίηση των κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
(2.2.5.) και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 2.2.6.) 

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

2.2.8.2. Υπεργολαβία 
 
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον 
συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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 διά του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης διά της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 3.3 της 
παρούσης διακήρυξης περί οψιγενών μεταβολών,  η οποία υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
79Α και στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό τους οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

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 να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι 





 

Σελίδα 20 

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). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, 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).  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τον αναθέτοντα φορέα.  

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 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. δύναται να 
συνταχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://espdint.eprocurement.gov.gr με τη χρήση του xml 
αρχείου που παρέχεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και 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. Το Ε.Ε.Ε.Σ. συντάσσεται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, ή εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 
της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.  

Το Ε.Ε.Ε.Σ. φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της  Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να διευκρινίζουν τις δηλώσεις και τις πληροφορίες που παρέχει το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), συνυποβάλλοντας συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, η 
οποία υπογράφεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, περί υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). 
 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
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προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να 

επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

 

Ιδίως επισημαίνεται ότι 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. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 της παρούσας διακήρυξης) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

Τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων των 
παραγράφων 2.2.3 έως 2.2.8 θα προσκομισθούν μόνον από τον προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο 
της κατακύρωσης.  

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
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), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε διαθέτει ήδη 
τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 
 

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: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή 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’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο, 

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
 

                                                        
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 11 του νόμου 
2690/1999. 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 11 του νόμου 2690/1999. 

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

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  
 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
 
 Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή του ανωτέρω Ενιαίου Πιστοποιητικού Φερεγγυότητα 
πραγματοποιείται: 
• ηλεκτρονικά, μέσω του solon.gov.gr, στο οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 
εφόσον το εν λόγω Πρωτοδικείο έχει υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και 
• με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του οικείου Πρωτοδικείου της έδρας του οικονομικού 
φορέα, εφόσον το εν λόγω Πρωτοδικείο δεν έχει ακόμη υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. 
 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
 
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 
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. 
 
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) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
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αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

β) Εν ισχύ πιστοποιητικό/άδεια νόμιμης λειτουργίας των οικονομικών φορέων από την αρμόδια 
Εποπτεύουσα Αρχή του κράτους-μέλους εγκατάστασής τους, με τις τυχόν παρατηρήσεις ή/και σημειώσεις 
της εποπτεύουσας αρχής σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης. 
 

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 εάν στις ειδικές διατάξεις 
έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί με 
βάση τα Δ.Λ.Π.  των δύο (2) τελευταίων ετών (2020, 2021) μετά των προσαρτημάτων τους. 

Οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να συντάσσονται με βάση τα Δ.Λ.Π. και να προκύπτουν τα 
κάτωθι: 

 Το αποτέλεσμα κέρδη/ζημιές προ φόρων, το οποίο θα πρέπει να είναι θετικό για τα έτη 
2020,2021. 

 Το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων που εμφανίζονται στην κατάσταση Μεταβολών των ιδίων 
Κεφαλαίων να είναι θετικό για τα δύο τελευταία έτη (2020,2021), 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. 

 

Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, 
υποβάλλουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για 
το εν λόγω χρονικό διάστημα. 

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  

Α) κατάλογο με κατ’ ελάχιστον  πέντε (5) Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors 
and Officers Liability Insurance) που έχουν συνάψει κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2019, 
2020, 2021) ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε περίπτωση που τυχόν ο οικονομικός φορέας 
λειτουργεί για χρόνο μικρότερο των τριών (3) ετών),  με Ετήσιο Όριο Ευθύνης τουλάχιστον 20.000.000€, με 
αναφορά των ακόλουθων στοιχείων: 

Είδος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου:  

Αριθμός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου:  

Ετήσιο Όριο Ευθύνης:  

Αποδέκτης (Λήπτης της Ασφάλισης): (δεν απαιτείται σε περίπτωση ιδιώτη Αποδέκτη) 

Περίοδος Ασφάλισης:  
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Β.5. Δεν απαιτείται  απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της 
παραγράφου 2.2.7. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 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,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
 
i) 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 
του στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
 

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   
 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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.  





 

Σελίδα 26 

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. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη 
δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, 
εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη 
διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι 
λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους 
πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση 
που του ανατεθεί η σύμβαση. 
 
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας 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, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  
 
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  
 
Β.11. 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.12. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της παρούσας διακήρυξης. 
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. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου του 
αναθέτοντος φορέα, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς τον αναθέτοντα φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 258 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με 
αριθμ.  64233 (Β’ 2453/09-06-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».   

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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, 
σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του αρ. 259 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.   

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 259 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 της ως άνω Κοινής 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:  





 

Σελίδα 28 

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 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. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις και 
επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η 
εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται 
για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε 
αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής: 
 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
 
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille, 
 
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, 
  
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  
 
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
 
Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ν. 2690/1999, είτε σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,.  
 
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
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Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 
 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
  
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 
  
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, ο αναθέτων φορέας 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 
 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό  
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  
 
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 1.5 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
 
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου του αναθέτοντος φορέα, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 
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 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο του αναθέτοντος φορέα, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει τον 
αναθέτοντα φορέα περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

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

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 τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου  

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας  
διακήρυξης, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
 

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

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από τον αναθέτοντα φορέα με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Με την Τεχνική Προσφορά προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 

 

1) Σχέδιο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, που θα περιλαμβάνει όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις και όλους 
τους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (Πίνακας Ασφάλισης & Λεκτικό 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου) της παρούσας διακήρυξης, χωρίς την προσθήκη άλλων όρων που αναιρούν ή 
τροποποιούν ή θέτουν προϋποθέσεις στην ισχύ των καλύψεων και των όρων του Παραρτήματος Ι. 
Ειδικότερα, διευκρινίζεται πως γίνεται αποδεκτή η προσθήκη των γενικών όρων που διέπουν όλες τις 
συμβάσεις της Ασφαλιστικής εταιρίας που θα συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, αλλά με αναγκαία 
προϋπόθεση να περιλαμβάνεται δήλωση στο ασφαλιστήριο ότι οι εν λόγω γενικοί όροι που διέπουν όλες 
τις συμβάσεις της Ασφαλιστικής αφορούν μόνο γενικά θέματα και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης. 

2)  Οι οικονομικοί φορείς που θα κάνουν χρήση προαιρετικής αντασφάλισης κινδύνου, θα πρέπει να  
επιλέξουν τους προαιρετικούς  αντασφαλιστές του πρωταρχικού ορίου (Primary Limit) του 
ασφαλιστηρίου, το οποίο σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000.000 ΕΥΡΩ -μέρος 
του συνολικού ορίου των 50.000.000 ΕΥΡΩ- με απαραίτητο κριτήριο, είτε να διαθέτουν εγκατάσταση στην 
Ελλάδα ώστε να διαχειρίζονται τοπικά τις απαιτήσεις και τις ζημιές ή να έχουν εξουσιοδοτήσει τον 
οικονομικό φορέα για τη διαχείριση αυτή (Claims Handling Authority). Ως αποδεικτικό στοιχείο, θα πρέπει 
προσκομιστεί η σχετική δήλωση του  Παραρτήματος ΙΓ.   

 

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 
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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. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος  ΙΙΙ  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)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα  ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 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%. 

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

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, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

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 ως μη 
κανονική. 

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 στην παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για παράταση της 
ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα. 
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 
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παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή 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. (Περιεχόμενα φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά”, 2.4.4. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση 
και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-
Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 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 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) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης του αναθέτοντος φορέα, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 313 του ν.4412/2016, 
 
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν.4412/2016, 
 
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
 
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν.4412/2016 
και το άρθρο 3.2 της παρούσας διακήρυξης, 
 
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3.3 της παρούσας διακήρυξης, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
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της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. έως 2.2.8, περί κριτηρίων επιλογής, 
 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 3.3 της διακήρυξης, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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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 αναθέτοντος 
φορέα, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής 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, τα στοιχεία των προσφορών είναι προσβάσιμα μόνο στα  μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

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. 

Η Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 
 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.1 της παρούσης διακήρυξης. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του 
πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. 
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών και κοινοποιείται σε όλους 
τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

γ) Έπειτα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 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, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 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. 

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. 

Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του 
κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μια απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ενιαίου σταδίου («Αξιολόγηση 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»). Η εν 
λόγω απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης 
του άρθρου 3.2 της παρούσας διακήρυξης.  
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999  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. 
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας, ενσωματώνοντάς τα σε συμπιεσμένο φάκελο τύπου .zip, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατά τη σύνταξη του νέου 
μηνύματος, ο οικονομικός φορέας επιλέγει υποχρεωτικά στο πεδίο «Επιλογή Θέματος» την καταχώρηση 
«Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση».    

 

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. 

 
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σε έντυπη μορφή 
και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  
 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, με την έννοια του αρ. 310 του ν. 
4412/2016, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Τα 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβάλλοντα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF 
ενσωματώνοντάς τα σε συμπιεσμένο φάκελο τύπου .zip, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατά τη σύνταξη του σχετικού μηνύματος, ο οικονομικός 
φορέας επιλέγει υποχρεωτικά στο πεδίο «Επιλογή Θέματος» την καταχώρηση «Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση». 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, επιλέγοντας στο πεδίο «Επιλογή Θέματος» την καταχώρηση 
«Λοιπά», προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά 
έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους 
από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την 
προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του 
άρθρου 310 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και 
όταν η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
 
Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί επιπλέον κατόπιν εμπρόθεσμης υποβολής επαρκώς 
αιτιολογημένου αιτήματος από τον Προσωρινό Ανάδοχο. 
 
Αν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή από τον έλεγχο τους προκύψει ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν περί μη 
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής είναι ψευδή ή ανακριβή 
ή μη πληρούμενα, απορρίπτεται η προσφορά του, καταπίπτει υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε η εγγύηση 
συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη) και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με την κλήση του 
επόμενου σε σειρά κατάταξης προσφέροντος για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης και ούτω καθ’ 
εξής.   
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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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι 
πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε η εγγύηση συμμετοχής του.  
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  
 
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 των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%)στην περίπτωση της μεγαλύτερης 
ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%)στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

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,  

β) 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. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 
σύμβαση. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού και εφόσον 
απαιτηθεί και του σχετικού Παραρτήματος της σύμβασης, περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και παροχής εγγυήσεων κατά την Επεξεργασία, καθώς και τυχόν λοιπών Παραρτημάτων, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Τυχόν παράταση της εν λόγω προθεσμίας, κατόπιν 
εμπρόθεσμης υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος από τον ανάδοχο, υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
της εταιρείας.  
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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   

Α. 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 του αναθέτοντος 
φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (και μετά 
την έναρξη ισχύος του ν. 4912/2022, ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) ως 
καθολικού διαδόχου της ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη του αναθέτοντος φορέα η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:  

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

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

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

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

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

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

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
 

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, καθώς και σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) μέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του προσφεύγοντος, το παράβολο αποδίδεται στο Δημόσιο, 
εφόσον ο προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 372 του ν. 4412/2016 αίτηση 
αναστολής και ακύρωσης ή παραιτηθεί από αυτήν ή με την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η 
αίτηση του, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δεν διατάσσεται η ΑΕΠΠ να του επιστρέψει το παράβολο. 

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 
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προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017 . Κατά τα λοιπά, η άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας υπό την επιφύλαξη 
χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 
15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο αναθέτων φορέας,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων ο αναθέτων φορέας μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 
 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων του αναθέτοντος φορέα. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων του αναθέτοντος φορέα. 
 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 
και ο αναθέτων φορέας, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτοντος φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

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

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

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

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

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

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

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με αιτιολογημένη απόφασή της και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού μπορεί να ματαιώνει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.  

Ειδικότερα, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ματαιώνει υποχρεωτικά την εν λόγω διαδικασία, εφόσον αυτή αποβεί άγονη 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων 
των προσφερόντων, 

 εάν κανένας από τους οικονομικούς φορείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

Πέραν των προαναφερόμενων υποχρεωτικών λόγων ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει την εν λόγω διαδικασία με 
αιτιολογημένη απόφασή της και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

 εάν δεν είναι επαρκής ο ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε συνεννόηση μεταξύ των 
προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του ανταγωνισμού, 

 λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας, 

 λόγω έκτακτων περιστάσεων που μετέβαλαν για παράδειγμα τις ανάγκες της Εταιρείας, 

 για άλλους λόγους ρητά καθοριζόμενους στην οικεία διακήρυξη σύμβασης, 
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 αν η προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του Αποφαινόμενου Οργάνου να ακυρωθεί μερικώς η διαδικασία ή να 
αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να επαναληφθεί αυτή 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 στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (12.720,00 €), και κατατίθεται μέχρι 
και την υπογραφή της σύμβασης.  

Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης καλής εκτέλεσης δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης και να συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται να ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα. 

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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της 
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας θα καθορισθεί στα έγγραφα 
της τροποποίησης  της σύμβασης.   

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

 
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

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 

4.3.1 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 και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

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





 

Σελίδα 43 

 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
 
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών 
ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης .  
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον αναθέτοντα 
φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον αναθέτοντα φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στον αναθέτοντα φορέα κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ο τυχόν νέος υπεργολάβος απαιτείται να πληροί όλους τους όρους 
της διακήρυξης και να γίνει η αντικατάστασή του αποδέκτη από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

4.4.3. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του 
ν. 4412/2016.  
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

Πιο συγκεκριμένα η τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει παράταση διάρκειας, αύξηση ή μείωση του 
αντικειμένου, αλλαγή χρόνου παράδοσης, τροποποίηση συμβατικού τιμήματος ή όποιες άλλες 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους όρους της αρχικής σύμβασης. 
 
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), ο αναθέτων φορέας δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στον αναθέτων φορέα έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. 
Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. 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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο εξής τρόπο: 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 κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

Τα ετήσια συνολικά ασφάλιστρα θα καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες. Οι δόσεις θα 
καταβάλλονται  το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού 
χρέωσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών ως προβλέπεται στην παρούσα. Ειδικότερα για την 
καταβολή της 1ης δόσης απαιτείται η προσκόμιση του ασφαλιστήριου συμβολαίου.  

Ο/οι Διαχειριστής/ές  της σύμβασης αφού αξιολογήσει ότι τα παραδιδόμενα είναι σύμφωνα με τις 
συμβατικές προδιαγραφές, συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής αυτών, το οποίο θα 
επισυνάπτεται στα σχετικά τιμολόγια ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή  του Αναδόχου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβής, ειδοποιητηρίου πληρωμής του αναδόχου και Πιστοποιητικών Φορολογικής 
Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. Δεκτά θα γίνονται και ηλεκτρονικά τιμολόγια σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 98979 ΕΞ 
2021/10-8-2021  (ΦΕΚ 3766/Β΄/13-8-2021), που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
δημοσίων συμβάσεων. 
 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 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 την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 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 άρθρο 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, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν με απόφαση του αναθέτοντος φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του/των 
Διαχειριστή/ών της σύμβασης: 
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α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης εντός της προθεσμίας που ορίζεται 
στην πρόσκληση του άρθρου 3.3 της παρούσας διακήρυξης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει ή δεν συμμορφωθεί ή αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 
συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
 
γ) εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές και δεν φέρουν τα 
συνομολογηθέντα χαρακτηριστικά. 

Στην κάθε περίπτωση του κοινοποιείται από τον/τους Διαχειριστή/ές της Σύμβασης 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, με απόφαση του αναθέτοντος φορέα κατόπιν σχετικής εισήγησης του/των Διαχειριστή/ών 
της Σύμβασης.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) η αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων ευθύνεται αποδεδειγμένα η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τους οποίους αποδεικνύει εγγράφως εντός της προβλεπόμενης από 
τη σύμβαση προθεσμίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του/των Διαχειριστή/ών της σύμβασης, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
γ) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από τα άρθρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
5.2.2. Σε περίπτωση που παρασχεθεί η παροχή υπηρεσιών εκπρόθεσμα, λαμβανομένων υπόψη τυχόν 
παρατάσεων, ή σε περίπτωση υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών που συμφωνήθηκαν, η Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. μπορεί να επιβάλει εις βάρος του Παρέχοντος Υπηρεσίες ποινικές ρήτρες το ύψος των οποίων 
ορίζεται σε 2,5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ για καθυστέρηση παράδοσης των 
υπηρεσιών που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 
5% χωρίς ΦΠΑ επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης.  
 
Η είσπραξη της ποινικής ρήτρας γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ποινική ρήτρα επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, για την επιβολή ποινικής ρήτρας, ο/οι Διαχειριστής/ές της Σύμβασης κοινοποιούν 
προηγουμένως στον Οικονομικό Φορέα ειδική πρόσκληση με την οποία τον καλούν να εκθέσει εγγράφως 
τις απόψεις του θέτοντάς του προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. 
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία ή εάν ο Οικονομικός Φορέας δεν παράσχει 
επαρκείς εξηγήσεις, το αρμόδιο Όργανο αποφασίζει αιτιολογημένα την επιβολή της προβλεπόμενης στη 
Σύμβαση ποινικής ρήτρας κατόπιν σχετικής εισήγησης του/των Διαχειριστή/ών Σύμβασης. Η σχετική 
απόφαση κοινοποιείται από τον/τους Διαχειριστή/ές της Σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα, ενώ 
διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων για τη συμπερίληψή της στον Φάκελο 
Σύμβασης. 
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5.3 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), 6.2 (Διάρκεια της Σύμβασης), 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 που θα υπογραφεί, 
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  

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των γενικών και ειδικών όρων της σύμβασης θα πραγματοποιείται από 
τον/τους Διαχειριστή/ές της σύμβασης ως κατωτέρω: 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’ ύλην 
αρμόδια Αιτούσα Υπηρεσία και ειδικότερα τα μέλη που ορίζει ως Διαχειριστές σύμβασης. 

Οι Διαχειριστές σύμβασης μεριμνούν για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των γενικών και 
ειδικών όρων της σύμβασης (π.χ. χρονοδιάγραμμα, πρόοδος εργασιών και σχετικών παραδόσεων). 

Είναι δυνατόν αν κριθεί αναγκαίο, να οριστούν συναντήσεις προόδου με τον ανάδοχο, σε ημερομηνία και 
ώρα που θα καθορίζεται από τους Διαχειριστές και θα γνωστοποιείται στον ανάδοχο εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, ώστε να λάβει μέρος στις εν λόγω συναντήσεις. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με ημερομηνία έναρξης τη λήξη της 
υφιστάμενης σύμβασης. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από 
τον/τους Διαχειριστή/ές της Σύμβασης, οι οποίοι ελέγχουν την ποιότητα και την πληρότητα των 
παραδοτέων της προσφερόμενης Υπηρεσίας και αποφαίνονται για το εάν αυτή είναι αποδεκτή με βάσει 
τα οριζόμενα στη σύμβαση συντάσσοντας Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

Η οριστική τμηματική παραλαβή  των παρεχομένων ασφαλιστικών υπηρεσιών του αναδόχου και η 
πληρωμή ασφαλίστρων από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα γίνεται με την υποβολή από τον Ανάδοχο στον/τους 
Διαχειριστή/ές της Σύμβασης ή στην Επιτροπή  Παραλαβής των εξής:  
 

1) Για την καταβολή της 1ης δόσης:  
- Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο   

2) Για την καταβολή της επόμενης δόσης:   
- Κατάλογο με τις αξιώσεις ή απαιτήσεις αποζημίωσης που δηλώθηκαν στον Ανάδοχο, με αναφορά 
των επιμέρους πληρωθεισών από τον Ανάδοχο ποσών αποζημίωσης και των επιμέρους 
αποθεματικών ποσών για τις εκκρεμείς υποθέσεις  
- Κατάλογο περιστατικών που αναγγέλθηκαν στον Ανάδοχο, για τα οποία δεν έχει εγερθεί αξίωση 
ή απαίτηση αποζημίωσης ακόμη. 

 

6.3.2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας:  

1.    Εφόσον επιλαμβάνεται Διαχειριστής/Διαχειριστές της σύμβασης, α) είτε παραλαμβάνει/-ουν 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή παραδοτέα, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις 
της σύμβασης κατόπιν έγκρισης του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται/-ούνται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της Υπηρεσίας από τη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
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Η τελική έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής, όπου απαιτείται, πραγματοποιείται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του/των 
Διαχειριστή/ών της σύμβασης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

Πέραν των περιπτώσεων για την κήρυξη του Οικονομικού Φορέα ως έκπτωτου, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση μετά από σχετική εισήγηση του/των Διαχειριστή/ών Σύμβασης που εγκρίνεται 
από το Αποφαινόμενο Όργανο και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 ο Οικονομικός Φορέας, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία από τις 
καταστάσεις που θεμελιώνει λόγο αποκλεισμού και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από την διαδικασία Σύναψης σύμβασης, 

 η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια του άρθρου 337 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016, 

 η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Οδηγία 
2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Στις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 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. 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1.  Λήπτης 
Ασφάλισης 

Έδρα Λήπτη της 

Ασφάλισης: 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι 

 

2.  Περίοδος 

Ασφάλισης: 

12μηνη  

 

3.  Ετήσιο Όριο 

Ευθύνης 

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών για 

όλους τους Ασφαλισμένους για όλες τις 

ασφαλιστικές καλύψεις και επεκτάσεις 

κάλυψης, σωρευτικά, συμπεριλαμβανομένων 

των εξόδων υπεράσπισης.  

 

Το όριο ευθύνης επιμερίζεται σε EUR 

40.000.000 πλέον EUR 10.000.000 (σε υπέρβαση 

– excess των EUR 40.000.000) Κάλυψη SIDE A  

EXCESS DIC/DIL  (Ως ειδική κάλυψη – 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) 

  

EUR 50.000.000 

4.  Επιμέρους Όρια 

Ευθύνης: 

Ασφαλιστική κάλυψη 3.7 (Έξοδα Υπεράσπισης 

σχετικά με Σωματικές Βλάβες και Υλικές 

Ζημιές):  

 

Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.6 

(Επείγοντα Έξοδα Υπεράσπισης) 

 

Επιμέρους Ανώτατο Όριο Ευθύνης για 

Εργατικές Απαιτήσεις  

 

Τα επιμέρους όρια ευθύνης περιλαμβάνονται 

στο Όριο Ευθύνης και σε καμία περίπτωση δεν 

το αυξάνουν.  

EUR 50.000 

 

 

EUR 3.000.000 

 

 

EUR 1.000.000 

5.  Προστασία Μη 

Εκτελεστικών 

μελών του Δ.Σ 

Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης για κάθε ένα από τα 

Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ του Λήπτη της 

Ασφάλισης: 

 

Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης για όλα τα Μη 

Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ του Λήπτη της 

EUR 3.000.000 

 

 

EUR 6.000.000 
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Ασφάλισης αθροιστικά:  

6.  Απαλλαγή  Οι Απαλλαγές δεν εφαρμόζονται σε: 

Α) Ζημία Ασφαλισμένου Προσώπου η οποία 

δεν έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία 

(ασφαλιστική κάλυψη 3.1(i)) και  

Β) Ζημία από κάθε  Εργατική Απαίτηση 

 

 

 

 

 

Ζημία από κάθε  Απαίτηση Κινητών Αξιών για 

την ίδια την Εταιρεία:  

 

Ασφαλιστική Κάλυψη 3.1 (ii) : Ζημία από κάθε 

Απαίτηση: 

 

EUR 10.000 

 

 

EUR 10.000 

7.  Ετήσιο Ολικό 

ασφάλιστρο : 

Είναι το ποσό των: 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Καθαρά ασφάλιστρα:  

Δικαίωμα συμβολαίου: 

Φ.Α.: 

EUR 

 

 

EUR 

EUR 

EUR 

8.  Ημερομηνία 

Αναδρομικής 

Ισχύος: 

01.07.2003 για όλες τις καλύψεις μέχρι EUR 

10.000.000 όριο ευθύνης. 

01/04/2013 για όλες τις καλύψεις για όριο 
ευθύνης μεγαλύτερο από EUR 10.000.000 και 
έως EUR 20.000.000. 

15/11/2020 για όλες τις καλύψεις για όριο 
ευθύνης μεγαλύτερο από EUR 20.000.000 και 
έως EUR 50.000.000  

 

  

 

9.  Ασφαλιστικές 

Καλύψεις 

Ο Ασφαλιστής παρέχει σύμφωνα με τους όρους 

του Ασφαλιστηρίου τις ακόλουθες καλύψεις 

μόνο εφόσον δίπλα από αυτές υπάρχει η λέξη 

«ισχύει» 

Ασφαλιστική κάλυψη 3.1 

Ασφαλιστική κάλυψη 3.2 

Ασφαλιστική κάλυψη 3.3 

Ασφαλιστική κάλυψη 3.4 

 

 

 

Ισχύει 

Ισχύει  

Ισχύει  

Ισχύει 
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Ασφαλιστική κάλυψη 3.5 

Ασφαλιστική κάλυψη 3.6 

Ασφαλιστική κάλυψη 3.7 

Ασφαλιστική κάλυψη 3.8 

Ασφαλιστική κάλυψη 3.9 

Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.1 

Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.2 

Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.3 

Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.4 

Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.5 

Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.6 

Ισχύει  

Ισχύει  

Ισχύει  

Ισχύει  

Ισχύει  

Ισχύει  

Ισχύει  

Ισχύει  

Ισχύει  

Ισχύει  

Ισχύει 

 

10.  Ασφαλιστής  

 

 

11.  Γεωγραφικά 

Όρια Κάλυψης 

 

Δικαιοδοσία 

Παγκοσμίως εξαιρουμένης της Βορείου 
Αμερικής 

 

Ελληνικό Δίκαιο 

 

 

12.  Συνημμένοι ειδικοί 

Όροι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Εξαίρεση Απαιτήσεων Βορείου Αμερικής 

2. Εξαίρεση Ρύπανσης 

3. Επέκταση κάλυψης Δικηγόρων με έμμισθη εντολή. 

4. Τροποποίηση Εξαίρεσης 5.1 

5. Τροποποίηση Πρόσθετης Συμπληρωματικής Κάλυψης 4.2 

6. Τροποποίηση Γενικής Διάταξης 9.9 

7. Τροποποίηση Ορισμού 6.20 

8. Τροποποίηση Ορισμού 6.8 

9. Τροποποίηση Εξαίρεσης 5.2 

10. Τροποποίηση Απαίτησης 7.3 

11. Τροποποίηση Γενικής Διάταξης 9.1 

12. Τροποποίηση Γενικής Διάταξης 9.5 

13. Αστικά Πρόστιμα και Κυρώσεις 

14. Ρήτρα Sanctions – εφαρμόζεται μόνο στα excess layers της 
ασφάλισης, δηλαδή καθ’υπέρβαση των πρώτων EUR 
15.000.000 

15. Τροποποίηση ορισμού 6.2 

16. Ρήτρα κατανόησης γλώσσας 

17. Τροποποίηση Γενικής Διάταξης 9.10 

18. Ρήτρα Cyber Perils Exclusion – εφαρμόζεται μόνο στο 
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16,67% του πρώτου excess layer (EUR 15.000.000 σε 
υπέρβαση των πρώτων EUR 15.000.000 του primary layer / 
πρωταρχικού επιπέδου) 

19. Ρήτρα Cyber Risks Endorsement – εφαρμόζεται μόνο στο 
33,33% του πρώτου excess layer (EUR 15.000.000 σε 
υπέρβαση των πρώτων EUR 15.000.000 του primary layer / 
πρωταρχικού επιπέδου) 

20. Πρόσθετη Πράξη Γεωγραφικού Περιορισμού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ – ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

 

Έναντι καταβολής του Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου, ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης της Ασφάλισης 

συμφωνούν  τα ακόλουθα: 

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΡΗΤΡΑ CLAIMS MADE).   

 

3.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 

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

 

3.1 ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Ο Ασφαλιστής θα:  

(i) Αποζημιώσει το Ασφαλισμένο Πρόσωπο για τη Ζημία ή θα καταβάλει για λογαριασμό του 

Ασφαλισμένου Προσώπου το ποσό της Ζημίας στο μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο δεν 

έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία. 

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

που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία.  

 

3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ  

 

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

Αξιών.  

 

3.3 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Έρευνας που πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.  
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3.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει για λογαριασμό κάθε Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης, το οποίο τελεί υπό την ιδιότητα αυτή κατά την Περίοδο 

Ασφάλισης, τη Ζημία που αυτό υπέστη μέχρι το Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης και στο μέτρο που δεν 

έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία και δεν αποτελεί αντικείμενο καμίας άλλης ασφάλισης.  

  

3.5 ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 

 

 Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Έκδοσης που πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.  

 

3.6 ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

Ο Ασφαλιστής θα:  

(i) Αποζημιώσει το Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού για τη Ζημία ή θα καταβάλλει για 

λογαριασμό του Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού το ποσό της Ζημίας στο μέτρο που ο 

Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού δεν έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία, από τον 

Ανεξάρτητο Οργανισμό ή από άλλο ασφαλιστήριο.  

(ii) Αποζημιώσει την Εταιρεία για τη Ζημία που υπέστη ο Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού 

στο μέτρο που ο Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία.  

 

3.7 ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Υπεράσπισης που πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο 

Πρόσωπο για κάθε Απαίτηση σχετικά με Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές, μέχρι το 

Επιμέρους Όριο Ευθύνης που αναγράφεται στο στοιχείο 4 του Πίνακα Ασφάλισης.  

 

3.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει (i) τα Έξοδα Εγγύησης και (ii) τα Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών 

Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα  που πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.  

 

3.9 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΗΜΗΣ 

  

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης που 

πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.  
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4.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 

4.1 ΝΕΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

 

Η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται αυτόματα σε κάθε Θυγατρική, την οποία ο  Λήπτης της 

Ασφάλισης αποκτά ή ιδρύει μετά την έναρξη κάλυψης του Ασφαλιστηρίου, εκτός αν αυτή η 

Θυγατρική έχει προς διαπραγμάτευση Κινητές Αξίες της σε χρηματιστήριο αξιών ή άλλη 

οργανωμένη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.  

 

Για κάθε εταιρεία που το συνολικό μεικτό ενεργητικό της είναι μεγαλύτερο από το 25% του 

συνολικού μεικτού ενεργητικού του Λήπτη της Ασφάλισης, κατά την ημερομηνία έναρξης του 

Ασφαλιστηρίου, η πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.1 ισχύει αυτόματα για διάρκεια 60 

ημερών από τη στιγμή που η εταιρεία αυτή γίνεται Θυγατρική ή έως τη λήξη της Περιόδου 

Ασφάλισης, όποια εκ των δύο χρονικών περιόδων είναι μικρότερη. Μετά το πέρας των 60 ημερών η 

εταιρεία παύει να θεωρείται Θυγατρική για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου.  Εφόσον ο Λήπτης 

της Ασφάλισης ζητήσει για την εταιρεία αυτή επέκταση της κάλυψης για περίοδο άνω των 60 

ημερών, και εφόσον υποβάλλει στον Ασφαλιστή επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση του 

ασφαλιστικού κινδύνου, ο Ασφαλιστής δύναται αλλά δεν υποχρεούται να επεκτείνει την κάλυψη 

σύμφωνα με όρους που θα υποβάλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης. Προϋπόθεση για να εκδοθεί 

πρόσθετη πράξη που θα προσαρτάται στο Ασφαλιστήριο και θα επεκτείνει την κάλυψη για περίοδο 

άνω των 60 ημερών, είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης να αποδεχτεί τους όρους του Ασφαλιστή, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σχετικού επασφάλιστρου.  

 

Η κάλυψη οποιασδήποτε Απαίτησης που αφορά σε ή σχετίζεται με οποιαδήποτε Θυγατρική 

προϋποθέτει ότι η Άδικη Πράξη έλαβε χώρα κατά τη χρονική περίοδο που η εταιρεία ήταν 

Θυγατρική του Λήπτη της Ασφάλισης.  

 

4.2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται αυτόματα Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης διάρκειας 5 

ετών από  τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης εφόσον το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί και δεν 

αντικατασταθεί από κανενός άλλου είδους ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης.  

 

4.3 ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 

Ο Ασφαλιστής θα παρέχει Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης ισόβιας διάρκειας για κάθε 

Ασφαλισμένο Πρόσωπο που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης αποχωρεί από τη θέση του 

ή συνταξιοδοτείται εφόσον το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί και δεν αντικατασταθεί ή στην 
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περίπτωση που το ασφαλιστήριο ανανέωσης ή αντικατάστασης δεν καλύπτει τα απερχόμενα 

στελέχη.  

 

4.4 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 

  

Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη Ζημία, που προκύπτει από Απαίτηση που αφορά το Ασφαλισμένο 

Πρόσωπο, η οποία εγείρεται για πρώτη φορά κατά των κληρονόμων, κληροδόχων ή καταπιστευματοδόχων του, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα καλυπτόταν από το Ασφαλιστήριο εάν στρεφόταν κατά του Ασφαλισμένου 

Προσώπου. 

 

4.5 ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 

Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη Ζημία, που προκύπτει από Απαίτηση που αφορά το 

Ασφαλισμένο Πρόσωπο, η οποία εγείρεται για πρώτη φορά κατά του νομίμου συζύγου του, υπό 

την προϋπόθεση ότι η Απαίτηση θα καλυπτόταν από το Ασφαλιστήριο, αν στρεφόταν κατά του 

Ασφαλισμένου Προσώπου, και αφορά αποζημίωση για την είσπραξη της οποίας δύναται να γίνει 

εκτέλεση κατά περιουσίας, η οποία ανήκει (ή τεκμαίρεται ότι ανήκει) από κοινού στο Ασφαλισμένο 

Πρόσωπο και τον / την  νόμιμο σύζυγο, ή περιουσιακού στοιχείου(ων), που έχει μεταβιβαστεί από 

το Ασφαλισμένο Πρόσωπο στον / στην νόμιμο σύζυγο. 

 

4.6 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 

 

 Εάν δεν είναι δυνατό να ληφθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 

Ασφαλιστή για τα Έξοδα Υπεράσπισης που απαιτούνται επειγόντως σε σχέση με Απαίτηση, ο Ασφαλιστής 

θα εγκρίνει εκ των υστέρων αυτά μέχρι του ποσού του 10% του Ορίου Ευθύνης.  

 

5.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

 

5.1 ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου, αναφορικά 

με Ζημία που αφορά σε ή σχετίζεται με: 

(i) την με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση οποιουδήποτε κέρδους ή ωφέλειας, στην οποία ο 
Ασφαλισμένος  δεν είχε νόμιμο δικαίωμα, ή  

(ii) δόλια πράξη ή παράλειψη. 

Οι εξαιρέσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο εφόσον αποδεικνύονται τελεσίδικα με δικαστική απόφαση, 

ή με απόφαση αρμόδιας διοικητικής ή άλλης αρχής ή οργάνου, καθώς και με σχετική δικαστική ή 

εξώδικη ομολογία του Ασφαλισμένου.  

Προκειμένου να εξακριβωθεί η εφαρμογή της εξαίρεσης 5.1, η πράξη ή παράλειψη ενός ή 

περισσοτέρων εκ των Ασφαλισμένων δεν θα βαρύνει τα άλλα Ασφαλισμένα Πρόσωπα.  
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5.2 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου, αναφορικά 

με Ζημία που αφορά σε, προκύπτει από ή σχετίζεται με: 

(i) Άδικη Πράξη η οποία τελέσθηκε πριν την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος κάλυψης  

(ii) Πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες Πράξεις, οι οποίες 
αναφέρονται σε ή σχετίζονται με Απαίτηση που έχει γνωστοποιηθεί στα πλαίσια άλλου 
ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστήριου, του οποίου το Ασφαλιστήριο 
αποτελεί ανανέωση ή αντικατάσταση, ή 

(iii) Πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες Πράξεις, οι οποίες 
αναφέρονται σε ή σχετίζονται με γεγονότα που εύλογα μπορούν να οδηγήσουν σε Απαίτηση 
και έχουν γνωστοποιηθεί στα πλαίσια άλλου ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 
ασφαλιστήριου, του οποίου το Ασφαλιστήριο αποτελεί ανανέωση ή αντικατάσταση. ή 

(iv) Εκκρεμή διαδικασία πριν από την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου. Διευκρινίζεται 
ότι η εξαίρεση εφαρμόζεται ακόμα και αν η εκκρεμής διαδικασία ξεκίνησε μετά την 
Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος αλλά πριν την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου ή  

(v) Τα ίδια πραγματικά περιστατικά με αυτά της ανωτέρω εκκρεμούς διαδικασίας.  

Για τους σκοπούς των εξαιρέσεων 5.2(iv) και 5.2(v), ο όρος «διαδικασία» περιλαμβάνει ενδεικτικά, 

και όχι περιοριστικά, κάθε αστική, ποινική, διοικητική δίκη ή διαιτησία ή άλλη συναφή διαδικασία ή 

επίσημη ανάκριση, εξέταση, έρευνα  από ελεγκτική ή εποπτική ή άλλη αρμόδια κρατική αρχή 

οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. 

 

5.3 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  

 

Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου, αναφορικά 

με Ζημία που αφορά σε ή σχετίζεται με Σωματικές βλάβες και Υλικές Ζημίες. Η παρούσα εξαίρεση 

δε θα εφαρμόζεται για τη Ζημία που καλύπτεται από την ασφαλιστική κάλυψη 3.7 Έξοδα 

Υπεράσπισης σχετικά με Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές 

 

5.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΠΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

 

Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται να αποζημιώσει ή να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με Απαίτηση 

ΗΠΑ που ηγέρθη από ή για λογαριασμό: 

 (α) οποιουδήποτε Ασφαλισμένου  

(β) Ανεξάρτητου Οργανισμού στον οποίο οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο διατελεί ή 
διατέλεσε Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού.  

Η παρούσα εξαίρεση δε θα εφαρμόζεται: 

(i) αναφορικά με τα Έξοδα Υπεράσπισης οποιουδήποτε Ασφαλισμένου Προσώπου 

(ii) σε Απαιτήσεις εναντίον του Ασφαλισμένου Προσώπου που εγείρονται:  

1. από κάτοχο Κινητών Αξιών ή μέλος της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου Οργανισμού άμεσα ή 

μέσω εταιρικής ή συλλογικής αγωγής χωρίς την εκούσια συνδρομή ή συμμετοχή οποιουδήποτε 

Ασφαλισμένου αλλά εξαιτίας νομικής υποχρέωσης του Ασφαλισμένου να συνδράμει, βοηθήσει ή 

συμμετέχει στην Απαίτηση (pursued by any Security holder or member of any  Company or 
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Outside Entity; whether directly or derivatively, or pursued as a class action; and that has not been 

solicited or brought with  the voluntary (rather than legally required) intervention, assistance or 

active participation of any Insured); 

2. από οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο αναφορικά με Εργατική Απαίτηση,  

3. από οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο σχετικά με αναγωγικά αιτήματα  ή αποζημιώσεις, 

εφόσον αυτές απορρέουν άμεσα από άλλη Απαίτηση, η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, 

4. από πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου, άλλο διευθυντικό στέλεχος ή εργαζόμενο της 

Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου Οργανισμού, 

5. από τον εκκαθαριστή, σύνδικο ή τον αναγκαστικό διαχειριστή της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου 

Οργανισμού είτε άμεσα είτε για λογαριασμό (derivately) της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου 

Οργανισμού (pursued by an insolvency administrator, receiver, trustee or liquidator of any 

Company or Outside Entity either directly or derivatively on behalf of a Company or Outside 

Entity 

(iii) από Ασφαλισμένο Πρόσωπο που εμπλέκεται σε κάθε προστατευόμενη δραστηριότητα όπως 

αυτή ορίζεται στο 18 U.S.C. 1514(A)  (προστασία “whistleblower” σύμφωνα με το νόμο 

Sarbanes-Oxley του 2002) ή κάθε άλλη προστατευόμενη δραστηριότητα που ορίζεται σε κάθε 

άλλη σχετική και παρεμφερή προστατευτική του “whistleblower” (δηλαδή τον (πρώην) 

εργαζόμενο ή το μέλος ενός οργανισμού, ιδιαίτερα επιχείρησης ή δημόσιας αρχής / 

υπηρεσίας, ο οποίος αναφέρει μια παράνομη ενέργεια ή συμπεριφορά προς τα πρόσωπα ή 

αρχές που έχουν την εξουσία και τη δεδομένη βούληση να λάβουν διορθωτικά μέτρα.  Οι 

σχετικές αναφορές μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές, ανάλογα με το αν αφορούν την 

ίδια την επιχείρηση των εργαζομένων ή άλλη τρίτη επιχείρηση ή υπηρεσία) εφαρμοστέα 

διάταξη νόμου. 

6.  ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), που χρησιμοποιούνται με έντονα στοιχεία στο Ασφαλιστήριο, έχουν 

αποκλειστικά και μόνον την έννοια που τους δίδεται κατωτέρω. 

6.1 Άδικη Πράξη  

 

ορίζεται:  

 

(i) όσον αφορά στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο: 

α) κάθε πράξη ή παράλειψη που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τέλεσε (ή φέρεται ότι τέλεσε) 

υπό οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που αναφέρονται στον ορισμό 6.9 - Ασφαλισμένο 

Πρόσωπο κατωτέρω, καθώς και  οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη για την οποία 

σύμφωνα με το νόμο το Ασφαλισμένο Πρόσωπο  ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο 

λόγω της ανωτέρω αναφερόμενης ιδιότητάς του, ή 

β) κάθε πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με Εργατική Απαίτηση 

(ii) όσον αφορά στην Εταιρεία, κάθε πράξη ή παράλειψη που η Εταιρεία τέλεσε (ή φέρεται  ότι 

τέλεσε) δια των οργάνων της αποκλειστικά και μόνο αναφορικά με Κινητές Αξίες.  

 

6.2 Αλλαγή Ελέγχου  
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ορίζεται καθένα από τα παρακάτω γεγονότα: 

(i) ο Λήπτης της Ασφάλισης συγχωνεύεται ή μεταβιβάζει με διάσπαση, πώληση ή άλλο τρόπο το σύνολο 

ή ουσιωδώς το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων με αποτέλεσμα ο Λήπτης της Ασφάλισης να 

παύει να υφίσταται ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, ή 

(ii) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός αν πρόκειται για Θυγατρική), είτε μεμονωμένα είτε 

από κοινού με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποκτά το δικαίωμα να ασκεί πλέον του 

50% των δικαιωμάτων ψήφου στις γενικές συνελεύσεις του Λήπτη της Ασφάλισης ή να ελέγχει το 

διορισμό της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης. 

 

6.3 Ανεξάρτητος Οργανισμός  

 

ορίζεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο εκτός εάν: 

(i) είναι Θυγατρική, ή 

(ii) είναι τραπεζικός ή άλλος χρηματοοικονομικός ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός, εταιρεία 

επενδύσεων, επιχειρηματικών συμμετοχών και οργανισμός συλλογικών επενδύσεων καθώς και 

συναφή επενδυτικά σχήματα, εταιρεία συμβούλων επενδύσεων ή μεσιτών επενδύσεων ή διαχείρισης 

επενδύσεων, χρηματιστηριακή ή άλλη συναφής επιχείρηση, ασφαλιστική εταιρεία ή οποιαδήποτε 

άλλη επιχείρηση επιδιώκει συναφείς ή παρεμφερείς με τις ανωτέρω δραστηριότητες, ή   

(iii) οι Κινητές Αξίες του είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο ή αγορά των ΗΠΑ ή / 

και έχει την υποχρέωση να υποβάλει αναφορές, οικονομικές καταστάσεις ή άλλα έγγραφα στο United 

States Securities and Exchange Commission (SEC) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (Section 13 of 

the US Securities and Exchange Act 1934).     

 

6.4 Απαίτηση 

 

ορίζεται: 

(i) (α)   οποιαδήποτε έγγραφη χρηματική απαίτηση, αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα ενώπιον των 

αστικών, διοικητικών δικαστηρίων, διαιτητικής, διοικητικής ή άλλης επίσημης αρχής για χρηματική 

αποζημίωση ή άλλη αποκατάσταση, ή 

(β) οποιαδήποτε ποινική διαδικασία, ή 
 

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

(ii) οποιαδήποτε Έρευνα, ή 

(iii) απόφαση έκδοσης Ασφαλισμένου Προσώπου σε άλλη χώρα, ή 

(iv) οποιαδήποτε διαδικασία που έχει ως σκοπό την έκδοση Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων ή την 

επιβολή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου 

 

 

6.5 Απαίτηση ΗΠΑ 

 

Ορίζεται κάθε Απαίτηση, η οποία εγείρεται  στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) ή 

βασίζεται στο δίκαιο των Η.Π.Α ή αναφέρεται σε πράξεις, παραλείψεις και γεγονότα που έλαβαν 

χώρα στις Η.Π.Α. Στην έννοια των Η.Π.Α. συμπεριλαμβάνονται όλες οι Πολιτείες, τα εδάφη και οι 

επικράτειες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.   
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6.6 Απαίτηση Κινητών Αξιών 

 

ορίζεται η έγγραφη χρηματική απαίτηση, αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα ενώπιον των αστικών, 

ποινικών, διοικητικών δικαστηρίων, διαιτητικής, διοικητικής ή άλλης επίσημης αρχής που εγείρεται 

κατά του Ασφαλισμένου, η οποία επικαλείται παράβαση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας που αφορούν στις Κινητές Αξίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς 

περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, των διατάξεων περί αγοράς, πώλησης, προσφοράς και 

προσέλκυσης προσφοράς για αγορά ή πώληση Κινητών Αξιών) και που: 

(i) εγείρει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με την αγορά ή πώληση ή προσφορά ή 

προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση Κινητών Αξιών της Εταιρείας, ή 

(ii) εγείρει κάθε κάτοχος Κινητών Αξιών της Εταιρείας αναφορικά με δικαιώματα που έχει ως 

κάτοχος Κινητών Αξιών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία, ή 

(iii) εγείρεται για λογαριασμό της Εταιρείας από τον κάτοχο Κινητών Αξιών της Εταιρείας 

(derivative action), εφόσον τούτο προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της Απαίτησης. 

Η Απαίτηση Κινητών Αξιών δεν περιλαμβάνει: (i) διοικητικά ή συναφή μέτρα και κυρώσεις 

(ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό των ανωτέρω αναφέρονται μέτρα, κυρώσεις και πρόστιμα της 

επιτροπής κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου αξιών) κατά της Εταιρείας,  καθώς και έρευνες 

που διεξάγονται στις υποθέσεις της Εταιρείας, ή (ii) Εργατική Απαίτηση σε σχέση με δικαιώματα 

προαίρεσης και τα εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις.  

 

6.7 Απαλλαγή  

 

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

 

6.8 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων – Μέτρα ποινικού χαρακτήρα 

 

Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων  

ορίζεται κάθε δικαστική απόφαση, πράξη της δικαστικής ή άλλης επίσημης αρχής κατά του 

Ασφαλισμένου Προσώπου που επιβάλλει στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο: 

(iv) απαγόρευση νομικής και πραγματικής μεταβολής ή συντηρητική κατάσχεση ή οποιοδήποτε 

άλλο ασφαλιστικό μέτρο ή βάρος που εμποδίζει το Ασφαλισμένο Πρόσωπο να ασκήσει τα 

πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας και ελέγχου που έχει επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας 

του, ή 

(v) στέρηση άσκησης των καθηκόντων του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο 

διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας 

  

Μέτρα ποινικού χαρακτήρα 

ορίζονται κάθε δικαστική απόφαση, πράξη της εισαγγελικής, δικαστικής ή άλλης επίσημης αρχής 

κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου που επιβάλλει στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο: 
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(vi) νόμιμη προσωρινή κράτηση, προφυλάκιση, περιορισμό κατ’ οίκο ή άλλο περιοριστικό όρο, ή 

(vii) το μέτρο της απέλασης μετά από την για οποιοδήποτε λόγο ανάκληση νόμιμης άδειας 

παραμονής, εκτός από αυτόν της ποινικής καταδίκης του.  

 

6.9 Ασφαλισμένο Πρόσωπο 

 

ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ήταν, είναι ή 

γίνεται: 

 

(i) μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, 

(ii) Υπάλληλος της Εταιρείας,  

(iii) Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού.  

 

αλλά μόνο στην περίπτωση και στο μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τελεί υπό τις ανωτέρω ιδιότητες. 

 
Διευκρινίζεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές, σύνδικοι, εκκαθαριστές, αναγκαστικοί διαχειριστές, σύμβουλοι, ή άλλα 

πρόσωπα ανάλογης ιδιότητας που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία δεν εμπίπτουν στην 

έννοια του Ασφαλισμένου Προσώπου.   

 

 

6.10 Ασφαλισμένος  

 

ορίζεται κάθε Εταιρεία και κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο. 

 

6.11 Ασφαλιστήριο  

 

ορίζεται η παρούσα  ασφαλιστική σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων ειδικών όρων 

και παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

6.12 Ασφαλιστής 

 

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

 

6.13 Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού  

 

ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο μετά από έγγραφη πρόταση της Εταιρείας, κατά διάρκεια 

της Περιόδου Ασφάλισης ήταν, είναι ή γίνεται μέλος της διοίκησης, διαχειριστής, θεματοφύλακας ή 

έχει παρόμοια θέση σε Ανεξάρτητο Οργανισμό. 

 

6.14 Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων ποινικού χαρακτήρα 
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ορίζεται η εύλογη αμοιβή δικηγόρων και τα έξοδα που κατέβαλε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο με την 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ασφαλιστή για την αποφυγή της έκδοσης Απόφασης 

Ασφαλιστικών Μέτρων ή της επιβολής Μέτρων ποινικού χαρακτήρα ή για την απόρριψη, 

μεταρρύθμιση ή ανάκληση Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων που εκδόθηκε κατά την Περίοδο 

Ασφάλισης ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα που επιβλήθηκαν κατά την Περίοδο Ασφάλισης.  

 

6.15 Έξοδα Εγγύησης 

 

ορίζονται τα εύλογα έξοδα και κόστος (τόκοι, αμοιβή τραπέζης κτλ), αλλά όχι το κεφάλαιο ή οποιαδήποτε 

εξασφάλιση απαιτείται, για την έκδοση της εγγυοδοσίας ή σχετικού πιστωτικού μέσου,  που επιβάλλεται στο 

Ασφαλισμένο Πρόσωπο ως περιοριστικός όρος κατά την Περίοδο Ασφάλισης σε σχέση με Απαίτηση που 

καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο ή σε αντικατάσταση Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων 

ποινικού χαρακτήρα   
 

6.16 Έξοδα Έκδοσης (Extradition Costs) 

 

ορίζονται οι εύλογες αμοιβές, δαπάνες και έξοδα, που προκαλούνται με την προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση του Ασφαλιστή 

i)  Σχετικά με κάθε διαδικασία έκδοσης ή σχετική προσφυγή, οποιεσδήποτε αιτήσεις 

περί αμφισβητήσεως του καθορισμού δικαιοδοσίας κατά την εφαρμογή 

οποιουδήποτε νόμου εκδόσεως, οποιαδήποτε αμφισβήτηση εναντίον αποφάσεως 

εκδόσεως από τις αρμόδιες αρχές ή αιτήσεις ενώπιον του Ευρωπαικού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή συναφούς δικαστηρίου σε άλλη δικαιοδοσία. 

ii)  α) κάθε συμβούλου διαχείρισης κρίσεων και/ή φορολογικού συμβούλου, ο οποίος 

προσλαμβάνεται από Ασφαλισμένο Πρόσωπο αποκλειστικά και σε άμεση σχέση με 

τις αναφερόμενες υπό (i) ανωτέρω διαδικασίες. 

β)  συμβούλων δημοσίων σχέσεων οι οποίοι προσλαμβάνονται από  Ασφαλισμένο 

Πρόσωπο και τα οποία προκαλούνται αποκλειστικά και σε άμεση σχέση με 

διαδικασίες έκδοσης εναντίον αυτού του Ασφαλισμένου Προσώπου.      

 

6.17 Έξοδα Έρευνας  

 

ορίζονται οι εύλογες και απαραίτητες αμοιβές, έξοδα και δαπάνες, που πραγματοποιούνται 

αναφορικά με την προετοιμασία και παράσταση του Ασφαλισμένου Προσώπου σε Έρευνα μετά 

από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή. Τα Έξοδα Έρευνας δεν περιλαμβάνουν 

αμοιβές, μισθούς ή άλλου είδους αποζημίωση των Ασφαλισμένων Προσώπων καθώς και 

αποζημίωση ή οποιαδήποτε έξοδα της Εταιρείας.  

 

6.18 Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης 
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ορίζονται η εύλογη αμοιβή και τα έξοδα που κατέβαλε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο σε σύμβουλο δημοσίων 

σχέσεων που προσέλαβε μετά από έγγραφη έγκριση του Ασφαλιστή για να αποκαταστήσει και προστατεύσει τη 

φήμη και υπόληψή του μετά από την τελεσίδικη απόρριψη Απαίτησης που ηγέρθηκε εναντίον του.   

 

6.19 Έξοδα Υπεράσπισης 

 

ορίζονται οι εύλογες και απαραίτητες αμοιβές, έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από ή 

για λογαριασμό του  Ασφαλισμένου με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή για 

τη μελέτη, υπεράσπιση και τυχόν συμβιβασμό της Απαίτησης. Τα Έξοδα Υπεράσπισης δεν 

περιλαμβάνουν αμοιβές, μισθούς ή άλλου είδους αποζημίωση των Ασφαλισμένων Προσώπων 

καθώς και αποζημίωση ή άλλα έξοδα της Εταιρείας. 

 

6.20 Εργατική Απαίτηση  

 

ορίζεται η Απαίτηση που εγείρεται κατά Ασφαλισμένου Προσώπου και σχετίζεται με θέματα 

απασχόλησης προσωπικού που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

(i) παράνομη ή/και καταχρηστική καταγγελία ή λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, εξαιρουμένων 

των αξιώσεων για αποζημίωση απόλυσης, μισθούς υπερημερίας, δεδουλευμένες αποδοχές, κάθε 

είδους επιδόματα και παροχές, όπως ιδιωτικές ασφαλίσεις σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές (stock options) ή άλλα συναφή προγράμματα καθώς 

και κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές. 

(ii) μεροληπτική διάκριση (discrimination), 

(iii) παραπλανητικές δηλώσεις, δημοσιεύσεις, αγγελίες ή διαφημίσεις σε σχέση με την εργατική 

απασχόληση, 

(iv) παράνομη άρνηση πρόσληψης ή προαγωγής, παράνομη στέρηση επαγγελματικής ευκαιρίας, παράνομη 

πειθαρχική ποινή, πλημμελής αξιολόγηση απόδοσης,  

(v) σεξουαλική παρενόχληση εντός του εργασιακού χώρου, 

(vi) παραβίαση προσωπικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, 

(vii) δυσφήμηση, προσβολή της προσωπικότητας, πρόκληση ηθικής βλάβης 

 

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

στην Εταιρεία.   

 

6.21 Έρευνα  

 

ορίζεται κάθε επίσημη εξέταση, έρευνα ή ανάκριση που διενεργείται στις υποθέσεις της Εταιρείας ή 

αφορά Ασφαλισμένα Πρόσωπα λόγω της ιδιότητάς τους αυτής στην Εταιρεία, εφόσον αυτά είναι 

εκ του νόμου υποχρεωμένα να παραστούν στην έρευνα ή καλούνται εγγράφως προς τούτο από την 

αρμόδια αρχή για έρευνα που στρέφεται στο πρόσωπό τους. Διευκρινίζεται ότι η Έρευνα θεωρείται 

ότι διενεργείται για πρώτη φορά κατά το χρόνο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο υποχρεώθηκε για 

πρώτη φορά να παραστεί σ’ αυτή ή κλήθηκε εγγράφως προς τούτο.  

 

Η Έρευνα δεν περιλαμβάνει ανακρίσεις, εξετάσεις ή έρευνες που πραγματοποιούνται σε επίπεδο κλάδου 

στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.  

 

6.22 Εταιρεία 
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ορίζεται ο Λήπτης της Ασφάλισης που αναφέρεται στο στοιχείο 1 του Πίνακα Ασφάλισης καθώς και 

οι Θυγατρικές αυτού.  

 

6.23 Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο  

 

ορίζεται το συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο που αναφέρεται στο στοιχείο 7 του Πίνακα Ασφάλισης, 

συμπεριλαμβανομένου του ασφαλίστρου που μπορεί να προβλέπεται σε πρόσθετες πράξεις του 

παρόντος. 

 

6.24 Ζημία 

 

ορίζεται: 

(i) η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής 

ικανοποίησης για ηθική βλάβη, δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης που 

έχει εκδοθεί σε βάρος του Ασφαλισμένου κατ’ αποδοχή Απαίτησης που είχε εγερθεί 

εναντίον του και καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου,  

(ii) το χρηματικό ποσό στο οποίο επήλθε συμβιβασμός της Απαίτησης, εφόσον ο συμβιβασμός 

έγινε μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή, 

(iii) τα δικαστικά έξοδα στα οποία καταδικάστηκε ο Ασφαλισμένος, αλλά μόνο κατ’ αντιστοιχία 

με τις καλυπτόμενες από το Ασφαλιστήριο Απαιτήσεις, 

(iv) τα Έξοδα Υπεράσπισης, Έξοδα Έρευνας, Έξοδα Έκδοσης, Έξοδα Εγγύησης, Έξοδα 

Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, και Έξοδα Προστασίας 

και Αποκατάστασης Φήμης.  

(v) Σε περίπτωση κατά την οποίας με βάση το δίκαιο σύμφωνα με το οποίο έχει κριθεί η 

Απαίτηση, προβλέπονται “non-compensatory damages including punitive, exemplary, 

aggravated or multiple damages” (αποζημίωση που δεν δίδεται για την αποκατάσταση της 

ζημίας, συμπεριλαμβανομένης της «παραδειγματικής», «σωρευτικής» και «πολλαπλής» 

αποζημίωσης) ή άλλης παρόμοιας αποζημίωσης, η ως άνω αποζημίωση θα 

συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της Ζημίας.  

Η Ζημία δεν περιλαμβάνει: 

(i) τέλη και φόρους, 

(ii) αποζημίωση απόλυσης, μισθούς υπερημερίας, δικαιώματα προαίρεσης, και οποιουδήποτε είδους 

αποζημίωση σχετικά με εργατικές παροχές, 

(iii) οποιοδήποτε ποσόν το οποίο ο Aσφαλισμένος δεν υποχρεούται από το νόμο να καταβάλει και δεν 

εμπίπτει στις Ασφαλιστικές καλύψεις του Ασφαλιστηρίου 

(iv) αποζημίωση για ευθύνη και πράγματα τα οποία εκ του νόμου δεν είναι ασφαλίσιμα 

(v) ψυχική οδύνη, αποθετική ζημία, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και εξαγορά ποινής 

 

 

6.25 Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος   

 

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

 

ορίζεται : 

(i) η κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 θυγατρική εταιρεία του Λήπτη της 

Ασφάλισης κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή για τους σκοπούς της Επέκτασης 

Κάλυψης 4.1 κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, ή 

(ii) κάθε επιχείρηση στην οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων εταιρειών: 

i. τον έλεγχο του διορισμού του διοικητικού συμβουλίου, ή 

ii. τον έλεγχο περισσοτέρου από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των 

μετόχων, ή 

iii. στην κατοχή του περισσότερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 

 

κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή για τους σκοπούς της Επέκτασης Κάλυψης 4.1 

κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης.  

 

6.27 Κινητές Αξίες  

 

ορίζονται κάθε μετοχή, μερίδιο ή ομόλογο ή άλλη κινητή αξία που ενσωματώνει δικαίωμα 

συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μίας Εταιρείας ή αξίωση χρηματικής ή άλλης καταβολής από 

την Εταιρεία.  

 

6.28 Λήπτης της Ασφάλισης 

 

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

 

6.29 Όριο Ευθύνης 

 

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

 

6.30 Πίνακας Ασφάλισης  

 

ορίζεται ο πίνακας ασφάλισης που παρατίθεται στην αρχή του Ασφαλιστηρίου και που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.  

 

 

6.31 Περίοδος Ασφάλισης  
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ορίζεται η χρονική περίοδος από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης του 

Ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 2 του Πίνακα Ασφάλισης.   

 

6.32 Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης   

 

ορίζεται η χρονική περίοδος που ακολουθεί χωρίς διαλείμματα την Περίοδο Ασφάλισης κατά τη 

διάρκεια της οποίας μπορεί να γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε Απαίτηση που 

εγείρεται για πρώτη φορά κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 

αναφορικά με: 

(i) Άδικη Πράξη που τελέστηκε (ή φέρεται ότι τελέστηκε) μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής 

Ισχύος και πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης 

(ii) Έρευνα, απόφαση έκδοσης Ασφαλισμένου Προσώπου σε άλλη χώρα ή Απόφαση 

Ασφαλιστικών μέτρων ή Μέτρα Ποινικού Χαρακτήρα, που σχετίζονται με γεγονότα που 

συνέβησαν ή προέκυψαν για πρώτη φορά μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και 

πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης 

Η έγγραφη γνωστοποίηση της ως άνω Απαίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 7.1 του Ασφαλιστηρίου.   

Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει σε περίπτωση καταγγελίας του 

Ασφαλιστηρίου ή μη καταβολής του Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου.  

 

6.33 Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές 

 

ορίζεται κάθε σωματική βλάβη, ασθένεια, αρρώστια, ανικανότητα, θάνατος, ψυχική οδύνη, υλική 

ζημία, ζημία ή απώλεια κινητής ή ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για 

απώλεια χρήσης αυτών και της ηθικής βλάβης συνεπεία των ανωτέρω.  

 

6.34 Υπάλληλος  

 

ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την 

Εταιρεία. Στην έννοια του Υπαλλήλου περιλαμβάνεται κάθε φυσικό πρόσωπο πλήρους, μειωμένης, 

εποχιακής ή προσωρινής απασχόλησης. Εξαιρούνται, όμως, τα πρόσωπα που απασχολούνται μέσω 

εταιρειών μίσθωσης προσωπικού, οι ανεξάρτητοι εργολάβοι, σύμβουλοι, οι μεσίτες, πράκτορες, 

παραγγελιοδόχοι, προμηθευτές και αντιπρόσωποι της Εταιρείας καθώς και οι  προστηθέντες αυτών. 

 

6.35 Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης 

 

ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 5 του Πίνακα Ασφάλισης και που είναι διαθέσιμο 

για κάθε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης όταν έχουν 

εξαντληθεί όλα τα παρακάτω: 
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(i) το Όριο Ευθύνης, και  

(ii) το συνολικό όριο ασφαλιστικής ευθύνης κάθε άλλου ασφαλιστηρίου, είτε αυτό αποτελεί ασφάλεια 

υπερβάλλοντος είτε όχι, και 

(iii) κάθε άλλη δυνατή αποζημίωση για τη Ζημία που υπέστη το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης από την Εταιρεία.  

 

 

 

 

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 

7.1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε Απαίτηση το 

γρηγορότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία, που αυτή 

έγινε γνωστή στον Ασφαλισμένο. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται είτε κατά την Περίοδο Ασφάλισης, 

είτε κατά την Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης (αν ισχύει), είτε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στην παράγραφο 7.2 Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά. Ειδικά για Απαιτήσεις οι οποίες 

ηγέρθησαν για πρώτη φορά πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης ή της Πρόσθετης Περιόδου 

Γνωστοποίησης (αν ισχύει) και εφόσον δεν έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από 

την ημερομηνία έγερσης της Απαίτησης η γνωστοποίηση της Απαίτησης μπορεί να γίνει εντός 60 

ημερών από το τέλος της Περιόδου Ασφάλισης ή Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης (αν ισχύει).  

Ο Ασφαλισμένος δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή εντός της Περιόδου 

Ασφάλισης, οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό, το οποίο μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι θα 

οδηγήσει στην έγερση Απαίτησης μαζί με πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες, τα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα περιστατικά και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ζητηθεί από 

τον Ασφαλιστή.  

 

Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε Απαιτήσεις και γεγονότα ή περιστατικά τα οποία μπορεί 

εύλογα να οδηγήσουν σε Απαίτηση πρέπει να γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση που αναγράφεται 

στο στοιχείο 10 του Πίνακα Ασφάλισης. 

  

7.2 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 

Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος γνωστοποιήσει οποιαδήποτε Απαίτηση ή οποιοδήποτε 
γεγονός μπορεί εύλογα να οδηγήσει σε Απαίτηση (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 
7.1 Γνωστοποίηση Απαιτήσεων και Περιστατικών), τότε κάθε Απαίτηση που θα εγερθεί 
οποιαδήποτε στιγμή μεταγενέστερα (ακόμα και μετά τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης ή της 
Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης), και η οποία στηρίζεται, βασίζεται ή οφείλεται στα ίδια 
πραγματικά περιστατικά ή γεγονότα με αυτά της πρώτης γνωστοποίησης, θα θεωρείται ότι 
εγέρθηκε κατά του Ασφαλισμένου και ότι  γνωστοποιήθηκε στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της 
πρώτης γνωστοποίησης.  
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Περισσότερες από μία Απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν από, σχετίζονται με, ή βασίζονται στα ίδια 

πραγματικά περιστατικά, είναι συναφείς ή έχουν την ίδια πραγματική αιτία, θα θεωρούνται για 

τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου ως μία μοναδική Απαίτηση, ανεξάρτητα από το εάν οι 

Απαιτήσεις έχουν εγερθεί κατά του ίδιου ή διαφορετικών Ασφαλισμένων, από τους ίδιους ή 

διαφορετικούς ενάγοντες και έχουν την ίδια ή διαφορετική νομική βάση.  

 

7.3 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 

 

Οι Ασφαλισμένοι οφείλουν να μεριμνούν οι ίδιοι για την άμυνα και απόκρουση των Απαιτήσεων 

που καλύπτονται με το Ασφαλιστήριο. Διευκρινίζεται ότι ο Ασφαλιστής δεν αναλαμβάνει 

υποχρέωση υπεράσπισης οποιασδήποτε από τις ανωτέρω Απαιτήσεις. Προκειμένου, όμως, να 

ισχύσει η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής θα έχει δικαίωμα και ο Ασφαλισμένος 

υποχρέωση και ασφαλιστικό βάρος να ενημερώνει προηγουμένως και να συνεργάζεται πλήρως με 

τον Ασφαλιστή για την άμυνα, απόκρουση, διαπραγματεύσεις ή συμβιβασμό οποιασδήποτε 

Απαίτησης. Σε περίπτωση Απαίτησης, ο Ασφαλισμένος οφείλει να προβεί σε εύλογες ενέργειες για 

τον περιορισμό και αποφυγή της Ζημίας. Η ευθύνη του Ασφαλιστή για την κάλυψη της Ζημίας, που 

προκύπτει από Απαίτηση τελεί υπό την αίρεση, ότι οι Ασφαλισμένοι δε θα προβούν σε ομολογίες 

και δεν θα παραδεχτούν καμία ευθύνη και δε θα συμβιβαστούν αναφορικά με καμία Απαίτηση, 

καθώς και ότι δε θα προβούν σε κανενός είδους άλλα έξοδα που ενδεχομένως καλύπτονται από το 

Ασφαλιστήριο, συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων Υπεράσπισης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του Ασφαλιστή (με μοναδική εξαίρεση τα όσα ορίζονται στην Πρόσθετη 

Συμπληρωματική Κάλυψη 4.6 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ). Μόνο οι συμβιβασμοί, οι 

συνομολογημένες  αποφάσεις, τα Έξοδα Υπεράσπισης, τα Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών 

Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, τα Έξοδα Εγγύησης, τα Έξοδα Έκδοσης, τα Έξοδα 

Έρευνας, και τα Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης, τα οποία έχουν εγκριθεί εγγράφως 

από τον Ασφαλιστή, θα καταβάλλονται ως Ζημία σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Ο 

Ασφαλιστής  δε θα πρέπει να καθυστερεί αδικαιολόγητα να δώσει την συναίνεση του, υπό την 

προϋπόθεση, όμως, ότι θα του έχει δοθεί το δικαίωμα να συμμετάσχει κατά το στάδιο υπεράσπισης 

/ απόκρουσης της Απαίτησης και των διαπραγματεύσεων για τυχόν συμβιβασμό αυτής, 

προκειμένου να αποφασίσει εάν θα δώσει τη συναίνεσή του ή όχι.   

 

Ο Ασφαλισμένος οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τον Ασφαλιστή και να του παρέχει όλες τις 

πληροφορίες, που μπορεί εύλογα να ζητήσει. Η κάλυψη που παρέχει το  Ασφαλιστήριο τελεί υπό 

την αίρεση της εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων  που βαρύνουν τους Ασφαλισμένους. Ο 

Ασφαλιστής μπορεί να διενεργεί έρευνες, να διεξάγει διαπραγματεύσεις, και μετά από έγγραφη 

συναίνεση του Ασφαλισμένου, να συμβιβάζει οποιαδήποτε Απαίτηση, εφόσον αυτό έχει 

συμφωνηθεί μεταξύ των μερών που δικαιούνται αποζημίωσης ή έχει προταθεί με σχετική 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Ασφαλιστή. Εάν ο Ασφαλισμένος αρνείται ή καθυστερεί 

να δώσει τη συναίνεσή του εντός αντικειμενικά εύλογης προθεσμίας σχετικά με αυτόν τον 

συμβιβασμό, η ευθύνη του Ασφαλιστή για τη εν λόγω Ζημία δε θα υπερβαίνει το ποσό,  για το 

οποίο ο Ασφαλιστής θα πετύχαινε συμβιβασμό της Απαίτησης πλέον των Εξόδων Υπεράσπισης, τα 

οποία έχουν προκύψει μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής ή τεκμαιρόμενης εκ της 

καθυστερήσεως άρνησης. 

 

Ο Ασφαλιστής θα εγκρίνει ξεχωριστή νομική εκπροσώπηση για κάθε Ασφαλισμένο στην περίπτωση 

που αυτό απαιτείται λόγω ουσιώδους σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των Ασφαλισμένων.  
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Σε περίπτωση που η Εταιρεία εγείρει Απαίτηση κατά Ασφαλισμένου Προσώπου, ο Ασφαλιστής δεν 

θα υποχρεούται να ενημερώνει ή να επικοινωνεί με άλλα Ασφαλισμένα Πρόσωπα ή την Εταιρεία 

αναφορικά με την εν λόγω Απαίτηση.   

 

Στην περίπτωση και στο βαθμό που τελικά καθορίζεται ότι ο Ασφαλισμένος δε δικαιούται 

αποζημίωση για τη Ζημία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισμένος θα υποχρεούται στην 

επιστροφή του ποσού που κατέβαλλε ο Ασφαλιστής.  

 

 

7.4 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 

 

Ο Ασφαλιστής θα  προκαταβάλει στον Ασφαλισμένο τα καλυπτόμενα Έξοδα Υπεράσπισης 

σύμφωνα με την πρόοδο της εξέλιξης του χειρισμού της Απαίτησης και τηρουμένων πάντα των 

προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου για το Όριο Ευθύνης, τα επιμέρους ανώτατα όρια ευθύνης και τις 

Απαλλαγές. Ο Ασφαλιστής δεν θα υποχρεούται στην ανωτέρω προκαταβολή σε περίπτωση που δεν 

έχει υποχρέωση αποκατάστασης της Ζημίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ασφαλιστήριο. Στην 

περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ως προς το ύψος των Εξόδων Υπεράσπισης, που θα 

προκαταβληθούν στον Ασφαλισμένο, τότε ο Ασφαλιστής θα προκαταβάλει τα Έξοδα Υπεράσπισης, 

που εκείνος θεωρεί εύλογα και δίκαια μέχρις ότου να συμφωνηθεί διαφορετικό ποσό μεταξύ των 

μερών ή μέχρις ότου αυτά αποφασιστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ασφαλιστήριο. 

Στην περίπτωση και στο βαθμό που ο Ασφαλισμένος δε δικαιούται αποζημίωση για τη Ζημία 

σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισμένος θα υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού που 

προκατέβαλε ο Ασφαλιστής σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

7.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Υπεράσπισης, τα Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων 

ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, τα Έξοδα Εγγύησης, τα Έξοδα Έκδοσης, τα Έξοδα Έρευνας, και τα 

Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την 

παραλαβή των σχετικών παραστατικών και αποδείξεων.  

 

7.6 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 

 

Σε περιπτώσεις όπου μία Απαίτηση περιλαμβάνει περιπτώσεις και πρόσωπα που καλύπτονται 

καθώς και περιπτώσεις και πρόσωπα που δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο, θα συμφωνείται 

μεταξύ του Ασφαλισμένου και του Ασφαλιστή, εύλογος και δίκαιος επιμερισμός μεταξύ του ποσού 

της Ζημίας (συμπεριλαμβανομένου των Εξόδων Υπεράσπισης) που καλύπτεται και του ποσού της 

Ζημίας που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομική 
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τεκμηρίωση της Απαίτησης και οικονομική έκθεση αναφορικά με τις καλυπτόμενες και τις μη 

καλυπτόμενες περιπτώσεις και πρόσωπα από το Ασφαλιστήριο.   

 

7.7 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

 

Σε περίπτωση Ζημίας, η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής θα καταβάλει τις 

σχετικές αποζημιώσεις με τη σειρά που αυτές ζητούνται από τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα κατά σειρά 

προτεραιότητας των σχετικών αιτημάτων. Στην περίπτωση που ο Ασφαλιστής εκτιμήσει ότι το Όριο 

Ευθύνης δεν επαρκεί για την αποζημίωση είτε ολόκληρης της Ζημίας, είτε όλων των Ζημιών, τότε ο 

Ασφαλιστής θα καταβάλλει τις αποζημιώσεις με την ακόλουθη προτεραιότητα: 

 

1. καταρχήν, θα αποζημιώσει τη Ζημία των Ασφαλισμένων Προσώπων που δεν έχουν αποζημιωθεί από 

την Εταιρεία κατά σειρά προτεραιότητας των σχετικών αιτημάτων.  

2. ακολούθως και εφόσον το επιτρέπει το Όριο Ευθύνης, ο Ασφαλιστής δύναται να ζητήσει από το 

Λήπτη της Ασφάλισης να υποδείξει εγγράφως τη σειρά και τα ποσά των αποζημιώσεων που πρόκειται 

να καταβληθούν από τον Ασφαλιστή. 

 

7.8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης αναφορικά με Απαίτηση σύμφωνα με τους όρους του 

Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής υποκαθίσταται για το ποσό της αποζημίωσης σε όλα τα δικαιώματα 

του Ασφαλισμένου στην έκταση του ποσού που κατέβαλε ως αποζημίωση. Στα πλαίσια της 

υποκατάστασης και εφόσον τούτο προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της υποκατάστασης, ο 

Ασφαλιστής θα έχει δικαίωμα να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα στο όνομα του Ασφαλισμένου.  

Ο Ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει στον Ασφαλιστή κάθε δυνατή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης 

της υπογραφής όλων των απαιτούμενων εγγράφων, και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο προκειμένου 

να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ασφαλιστή, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των 

εγγράφων, που απαιτούνται, προκειμένου ο Ασφαλιστής να καταθέσει αγωγή στο όνομα του 

Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Ασφαλισμένος δεν πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες, 

που μπορεί να διακυβεύσουν τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση, που ο Ασφαλιστής μπορέσει να 

ανακτήσει ποσό μεγαλύτερο από το σύνολο της αποζημίωσης που κατέβαλε, το υπερβάλλον ποσό 

θα αποδίδεται στον Ασφαλισμένο, αφαιρουμένων των σχετικών εξόδων του Ασφαλιστή. Σε καμία 

περίπτωση ωστόσο, ο Ασφαλιστής δε θα έχει δικαίωμα υποκατάστασης κατά κάποιου 

Ασφαλισμένου Προσώπου σε σχέση με Απαίτηση,  εκτός αν αποδεικνύεται ότι το Ασφαλισμένο 

Πρόσωπο και η Απαίτηση δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο λόγω εφαρμογής της εξαίρεσης 

5.1 Διαφθορά και Δόλιες Πράξεις.  

 

 

8.ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

 

8.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΌΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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Το συνολικό ποσό, που θα καταβάλλεται από τον Ασφαλιστή για όλες τις καλύψεις  του 

Ασφαλιστηρίου, για όλους τους Ασφαλισμένους και για όλες τις Απαιτήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των Απαιτήσεων που εμπίπτουν στην παράγραφο 7.2 Συνδεδεμένες 

Απαιτήσεις και Περιστατικά) σωρευτικά σε καμία περίπτωση δε θα ξεπερνά το Όριο Ευθύνης. Ο 

Ασφαλιστής και ο Λήπτης της Ασφάλισης συνάπτουν το Ασφαλιστήριο για επαγγελματικούς 

λόγους και συμφωνείται ρητά ότι τα διάφορα έξοδα που εμπίπτουν στις διάφορες καλύψεις και 

επεκτάσεις του Ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων Υπεράσπισης, 

συμπεριλαμβάνονται και δεν αυξάνουν το Όριο Ευθύνης. Κατ’ εξαίρεση και σε σχέση μόνο με την 

Ασφαλιστική Κάλυψη 3.4 Προστασία Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ, το Υπερβάλλον Όριο 

Ευθύνης είναι επιπλέον του Ορίου Ευθύνης και αφορά κάθε ένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης ξεχωριστά.   

 

8.2 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλει μόνο το ποσό της Ζημίας, που υπερβαίνει το ποσό της Απαλλαγής που 

εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση του στοιχείου 6 του Πίνακα Ασφάλισης. Το ποσό της Απαλλαγής 

βαρύνει την Εταιρεία και παραμένει ανασφάλιστο. Σε περίπτωση που υφίσταται Ζημία από 

περισσότερες από μια Απαιτήσεις που εμπίπτουν στην έννοια της παραγράφου 7.2 Συνδεδεμένες 

Απαιτήσεις και Περιστατικά, θα εφαρμόζεται μόνο μία Απαλλαγή. Σε περίπτωση που μία Απαίτηση 

εμπίπτει σε περισσότερες από μία Απαλλαγές, όπως αυτές ορίζονται στο στοιχείο 6 του Πίνακα 

Ασφάλισης, τότε θα ισχύει μόνο η μεγαλύτερη Απαλλαγή.  

Αν η Εταιρεία επιτρέπεται ή έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, αλλά δεν 

το κάνει εντός τριάντα (30) ημερών, τότε ο Ασφαλιστής θα προκαταβάλλει το ποσό της Ζημίας που 

εμπίπτει στο ποσό της Απαλλαγής. Το ποσό αυτό θα πρέπει να το καταβάλλει η Εταιρεία στον 

Ασφαλιστή το συντομότερο δυνατό.    

 

8.3 ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

 

Εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται από τον νόμο, η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου θα περιορίζεται στο 

μέτρο που δεν καλύπτεται από άλλη ασφάλιση και δεν υφίσταται άλλη δυνατότητα αποζημίωσης 

του Ασφαλισμένου.  Στην «άλλη ασφάλιση» περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε 

άλλο ασφαλιστήριο ευθύνης στελεχών διοίκησης είτε αντικαθιστά το Ασφαλιστήριο ή αποτελεί 

ανανέωσή του είτε όχι, καθώς και κάθε άλλου είδους ασφαλιστήριο όπως είναι τα ασφαλιστήρια 

εργοδοτικής ευθύνης, ευθύνης προϊόντος, περιβαλλοντολογικής ευθύνης και γενικής αστικής 

ευθύνης.  

Η ασφαλιστική κάλυψη για οποιαδήποτε Απαίτηση κατά Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού, θα 

περιορίζεται στο μέτρο που ο Ανεξάρτητος Οργανισμός δεν δύναται λόγω νομικής απαγόρευσης ή 

πτώχευσης ή ανάλογης διαδικασίας να αποζημιώσει τη Ζημία από την Απαίτηση και στο μέτρο που 

η Ζημία αυτή δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο που έχει συνάψει ο Ανεξάρτητος Οργανισμός 

για λογαριασμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του και των λοιπών στελεχών διοίκησής 

του.  
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9.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

 

9.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

Το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε με βάση την αίτηση ασφάλισης / ερωτηματολόγιο του Λήπτη της Ασφάλισης, 
την προσφορά ασφάλισης του Ασφαλιστή, τα αναφερόμενα σε αυτές έγγραφα, πληροφορίες και δηλώσεις, τα 

παραρτήματα αυτών, τις έγγραφες απαντήσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και των Ασφαλισμένων Προσώπων 

σε σχετικές ερωτήσεις του Ασφαλιστή, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις, τα λοιπά οικονομικά στοιχεία, 

τις επίσημες δηλώσεις και τα δελτία τύπου της Εταιρείας που εδόθησαν στον Ασφαλιστή ή που είναι στη 

διάθεση του κοινού, τα οποία θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.  

 

Κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον Ασφαλιστή 

κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου 

που ασφαλίζεται με το Ασφαλιστήριο. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του 

Ασφαλιστή στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, ο 

Ασφαλιστής δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την κάλυψη παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις: 

 

(i) Αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη 3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΑΞΙΕΣ, μόνο οι δηλώσεις, οι παραλείψεις και η γνώση του Διευθύνοντα Συμβούλου / Γενικού Διευθυντή, 

του Οικονομικού Διευθυντή, του Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και του Διοικητικού Διευθυντή (ή 

αντίστοιχων τίτλων συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών Chief Executive Officer, Chief Financial 

Officer, Chief Legal Officer and Chief Operating Officer) της Εταιρείας θα αποδίδονται σε αυτή την 

Εταιρεία, ενώ του Λήπτη της Ασφάλισης θα αποδίδονται σε όλες τις Εταιρείες, προκειμένου να 

προσδιοριστεί η διαθεσιμότητα της κάλυψης της Εταιρείας. 

(ii) Αναφορικά με τις υπόλοιπες ασφαλιστικές καλύψεις μόνο οι δόλιες δηλώσεις, παραλείψεις 

και γνώση ενός Ασφαλισμένου Προσώπου αποδίδονται σε αυτό και μόνο αυτό το Ασφαλισμένο 

Πρόσωπο  προκειμένου να προσδιοριστεί η διαθεσιμότητα της κάλυψης του συγκεκριμένου 

Ασφαλισμένου Προσώπου. Προϋπόθεση για την άρνηση της κάλυψης από τον Ασφαλιστή είναι ο δόλος 

να αποδεικνύεται τελεσίδικα με δικαστική απόφαση, ή με απόφαση αρμόδιας διοικητικής ή άλλης αρχής 

ή οργάνου, καθώς και με σχετική δικαστική ή εξώδικη ομολογία του Ασφαλισμένου Προσώπου.  

 

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

του Ασφαλιστηρίου και τις αναφερόμενες σ’ αυτό υποχρεώσεις.  

 

9.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Ασφαλιστής μπορεί να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο για μη καταβολή ληξιπρόθεσμου 

ασφαλίστρου από το Λήπτη της Ασφάλισης καθώς και για σπουδαίο λόγο όπως ενδεικτικά την 

αλλαγή στην πολιτική του Ασφαλιστή σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, ή περιπτώσεις που ο 

Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει καταδικασθεί για αδίκημα συγγενές με την απάτη 

περί τις ασφάλειες. Η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου γίνεται με έγγραφη καταγγελία. Σε περίπτωση 

καταγγελίας από τον Ασφαλιστή τα αποτελέσματά της καταγγελίας επέρχονται την 31η ημέρα από 

τότε που αυτή θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση το δεδουλευμένο 

ασφάλιστρο θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία (pro rata). 

Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου από το Λήπτη της Ασφάλισης, το δεδουλευμένο 

ασφάλιστρο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον καθιερωμένο πίνακα και τη διαδικασία μειωμένων 

ποσοστών /ασφαλίστρων («short rate»). Ωστόσο σε περίπτωση Ζημίας που έχει καταβληθεί ή 

ενδέχεται να καταβληθεί από τον Ασφαλιστή, ολόκληρο το Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο θεωρείται 

δεδουλευμένο ασφάλιστρο. Ο διακανονισμός του ασφαλίστρου είναι δυνατόν να γίνει είτε κατά το 

χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή το συντομότερο δυνατόν μετά την καταγγελία, αλλά η 

καταβολή ή η προσφορά μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων δεν αποτελεί προϋπόθεση της 

καταγγελίας. 
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Το Ασφαλιστήριο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει με την παρέλευση της Περιόδου Ασφάλισης. Το 
Ασφαλιστήριο δεν ανανεώνεται αυτόματα, αλλά απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του Ασφαλιστή μαζί 
με την καταβολή του ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης.    

 

 

9.3 ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Περίπτωση επίτασης κινδύνου συμφωνείται ότι υπάρχει εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου 

Ασφάλισης η Εταιρεία υποβάλλει ή υποχρεούται να υποβάλει στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς των 

ΗΠΑ (SEC) δελτία εγγραφής, καταστάσεις, αναφορές ή δηλώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το 

Ασφαλιστήριο δε θα καλύπτει Απαιτήσεις ΗΠΑ που είναι Απαιτήσεις Κινητών Αξιών, εκτός αν 

συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιστή, κατόπιν υποβολής 

στοιχείων που θα ζητήσει ο Ασφαλιστής για την εκτίμηση της επίτασης του κινδύνου και αποδοχής 

από τον Λήπτη της Ασφάλισης των όποιων τροποποιήσεων προτείνει ο Ασφαλιστής.  

 

 

9.4 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης λάβει χώρα κάποιο γεγονός Αλλαγής Ελέγχου, τότε 

δια του παρόντος συμφωνείται και γίνεται δεκτό από το Λήπτη της Ασφάλισης και τον 

Ασφαλισμένο ότι το Ασφαλιστήριο θα καλύπτει αποκλειστικά και μόνο Απαιτήσεις που εγείρονται 

για Άδικες Πράξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της 

Αλλαγής Ελέγχου. 

 

 

9.5 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και ιδίως με 

τις διατάξεις του Νόμου 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση που προκύψει 

διαφορά μεταξύ του Ασφαλιστή και του Ασφαλισμένου από ή σε σχέση με το Ασφαλιστήριο, η 

διαφορά αυτή θα επιλύεται μεταξύ τους εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση 

της απ’ αυτόν που εγείρει την απαίτηση προς το άλλο μέρος. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί 

δυνατό, τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση 

της διαφοράς αυτής. 

 

 

9.6 ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης δηλώνει και συμφωνεί ότι ενεργεί για λογαριασμό όλων των 

Ασφαλισμένων, σε ό,τι αφορά την άσκηση όλων των δικαιωμάτων τους, και την εκτέλεση των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων και βαρών που προβλέπονται ή σχετίζονται με το Ασφαλιστήριο. 
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Ωστόσο σε περίπτωση πτώχευσης, παύσης πληρωμών (cessation of payments), εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας του Λήπτη της Ασφάλισης 

κάθε Ασφαλισμένος δύναται να δρα για λογαριασμό του.  

 

9.7 ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 

Το Ασφαλιστήριο και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό δεν 

εκχωρούνται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή. 

 

9.8 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Οι τίτλοι των παραγράφων έχουν τεθεί για διευκόλυνση μόνον και δεν λαμβάνονται υπόψη για την 

ερμηνεία του Ασφαλιστηρίου. Λέξεις και εκφράσεις στον ενικό θα εννοούν και τον πληθυντικό και 

το αντίθετο. Στο Ασφαλιστήριο οι λέξεις με έντονα στοιχεία έχουν ιδιαίτερη έννοια και ορίζονται 

ρητά. Λέξεις οι οποίες δεν ορίζονται ρητά στο παρόν ασφαλιστήριο έχουν την έννοια που είθισται 

να τους αποδίδεται.  

 

Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του Ασφαλιστηρίου το οποίο καλύπτει Απαιτήσεις, οι οποίες 

δύνανται να εγερθούν στο εξωτερικό ή/και να υπόκεινται σε άλλο εφαρμοστέο δίκαιο πλην του 

ελληνικού, συγκεκριμένοι όροι παραμένουν στην Αγγλική και άλλοι όροι που έχουν αποδοθεί στα 

Ελληνικά συνοδεύονται και από την Αγγλική τους διατύπωση. Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά 

με την έννοια που έχουν οι όροι αυτοί, συμφωνείται ότι θα υπερισχύει η Αγγλική διατύπωση και θα 

έχουν την έννοια που τους προσδίδεται σύμφωνα με το δίκαιο και τη νομολογία της πολιτείας της 

Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

 

9.9 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

 

Κάθε αξίωση η οποία προκύπτει από το Ασφαλιστήριο, παραγράφεται μετά από τέσσερα (4) έτη 

από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε το δικαίωμα του Ασφαλισμένου 

προς αποζημίωση. 

 

9.10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

O Aσφαλιστής θεωρείται ότι δεν παρέχει κάλυψη και δε φέρει ευθύνη για την καταβολής 

αποζημίωσης ή την παροχή οποιουδήποτε άλλου ωφελήματος με βάση την παρούσα σύμβαση, 

στην περίπτωση που η παροχή αυτής της κάλυψης, αποζημίωσης ή ωφελήματος θα εξέθετε τον 

Aσφαλιστής την ιδιοκτήτρια εταιρία του ή το νομικό πρόσωπο που ασκεί τον απώτερο έλεγχο του 

Aσφαλιστής σε οποιαδήποτε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό σύμφωνα με τις αποφάσεις του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή των εμπορικών ή οικονομικών κυρώσεων, των νόμων ή των 

κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 
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9.11 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Όλα τα νόμιμα δικαιώματα (ασφαλιστικά δικαιώματα ή άλλα), και φόροι ασφαλίστρων και οι εν 

γένει νόμιμες επιβαρύνσεις είτε επί του Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου είτε επί των ποσών που 

καταβάλλει ο Ασφαλιστής στον Ασφαλισμένο, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών 

τελών και δαπανών αποζημιώσεων ή άλλων διακανονισμών θα βαρύνουν κατά περίπτωση τον 

Ασφαλισμένο ή το πρόσωπο ή την εταιρεία που εισπράττει το ως άνω ποσό. 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 1 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ απαιτήσεων στη Βόρεια Αμερική 

Με το παρόν συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται για Ζημία σε σχέση με Απαίτηση κατά του 

Ασφαλισμένου, ενώπιον Δικαστηρίου στις ΗΠΑ ή στον Καναδά, ή σε Απαίτηση  η οποία βασίζεται ή 

σχετίζεται με δραστηριότητες της Εταιρείας στις ΗΠΑ ή στον Καναδά. 

  

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 

αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 

Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 

που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 2 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 

Με το παρόν συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης για Ζημία σε 

σχέση με οποιαδήποτε Απαίτηση ή σε οποιαδήποτε άλλη πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου, 

συμπεριλαμβανομένων και των Εξόδων Έρευνας η οποία: επικαλείται, προκύπτει,  βασίζεται, ή με 

οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζεται με πραγματοποιηθείσα, επικείμενη ή επαπειλούμενη 

απελευθέρωση, έκκληση, διαφυγή ή διαρροή Ρυπογόνων Ουσιών, ή με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη 

για τον  έλεγχο, καθαρισμό, απομάκρυνση, περιορισμό, επεξεργασία, ή εξουδετέρωση Ρυπογόνων 

Ουσιών, πυρηνικών υλικών ή πυρηνικών αποβλήτων. Η παρούσα εξαίρεση δε θα εφαρμόζεται σε  
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(α) Έξοδα Υπεράσπισης, μέχρι το επιμέρους όριο ευθύνης EUR2.000.000. 

(β) Απαιτήσεις Σχετικά με Κινητές Αξίες, εξαιρουμένων των Απαιτήσεων στις ΗΠΑ.  

Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου προστίθενται οι παρακάτω 

ορισμοί. 

Ρυπογόνες Ουσίες ορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε στέρεο, υγρό,  αέριο,  βιολογικό υλικό 

που απειλεί ή προκαλεί  βλάβη στην υγεία ή / και μολύνει ή /και ρυπαίνει το περιβάλλον 

συμπεριλαμβανομένων των αμίαντου, καπνού, αερίων, αιωρουμένων σωματιδίων, μούχλας, ινών, 

μικροοργανισμών, μυκήτων, μικροβίων, αναθυμιάσεων, οξέων, αλκαλικών, πυρηνικών ή κάθε είδους 

υλικών που εκλύουν ακτινοβολία, χημικών και αποβλήτων. Τα απόβλητα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά τα υλικά που πρόκειται να ανακυκλωθούν, συντηρηθούν ή επεξεργασθούν.  

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 

αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 

Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 

που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 3 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ με σχέση Έμμισθης Εντολής 

 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι ο ορισμός Ασφαλισμένο Πρόσωπο συμπληρώνεται ώστε να περιλαμβάνει 

και τους Δικηγόρους με σχέση Έμμισθης Εντολής, για Απαίτηση από Άδικη Πράξη που τέλεσαν (ή 

κατηγορούνται ότι τέλεσαν) κατά την άσκηση και παροχή των νομικών υπηρεσιών τους στον εντολέα τους 

στο Λήπτη της Ασφάλισης (σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του συμβολαίου και 

της παρούσας Πρόσθετης Πράξης.) 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσθετης Πράξης, Δικηγόρος με σχέση Έμμισθης Εντολής ορίζεται 

οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος, εγγεγραμμένο και μέλος 

οποιουδήποτε δικηγορικού συλλόγου της Ελλάδος, το οποίο είναι δυνάμει συμβάσεως έμμισθος 

Δικηγόρος στο Λήπτη της Ασφάλισης κατά την περίοδο Ασφάλισης και παρέχει σύμφωνα με την εν λόγω 

σύμβαση τις νομικές του υπηρεσίες, στο Λήπτη της Ασφάλισης, αλλά μόνο σχετικά με τις Άδικες Πράξεις 

και ενέργειες που λαμβάνουν χώρα κατά την παροχή των υπηρεσιών του με την ιδιότητα του Δικηγόρου 

και ενεργώντας πάντοτε εντός των πλαισίων εξουσιοδοτήσεων  και ορίων που τίθενται από τον εντολέα 

του ή από την συμβατική του σχέση με το Λήπτη της Ασφάλισης. 

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 

αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 
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Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 

που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 4 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Σ Η Σ  5 . 1  

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως εξής: Η Εξαίρεση 5.1  

διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 

 

5.1    ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου, αναφορικά 

με Ζημία που αφορά σε ή σχετίζεται με: 

(iii) την με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση οποιουδήποτε κέρδους ή ωφέλειας, στην οποία ο 
Ασφαλισμένος  δεν είχε νόμιμο δικαίωμα, ή  

(iv) δόλια πράξη ή δόλια παράλειψη. 

Οι εξαιρέσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο εφόσον αποδεικνύονται τελεσίδικα με τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση ή με σχετική δικαστική ή εξώδικη ομολογία του Ασφαλισμένου.  

Προκειμένου να εξακριβωθεί η εφαρμογή της εξαίρεσης 5.1, η πράξη ή παράλειψη ενός ή 

περισσοτέρων εκ των Ασφαλισμένων δεν θα βαρύνει τα άλλα Ασφαλισμένα Πρόσωπα.  

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 

αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 

Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 

που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 5 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Η Σ  Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Σ  Κ Α Λ Υ Ψ Η Σ  4 . 2  

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

Συμπληρωματική Κάλυψη 4.2 Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης   διαγράφεται εξ ολοκλήρου και 

αντικαθίσταται ως εξής: 
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4.2    ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται αυτόματα Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης διάρκειας 5 

ετών από το λήξη της Περιόδου Ασφάλισης εφόσον το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί και δεν 

αντικατασταθεί από κανενός άλλου είδους ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης για την ίδια 

Περίοδο Ασφάλισης.  

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 

αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 

Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 

που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 6 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  9 . 9  

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

9.9 Χρόνος Παραγραφής διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 

9.9    ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

 

Κάθε αξίωση η οποία προκύπτει από το Ασφαλιστήριο, παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από το 

τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε το δικαίωμα του Ασφαλισμένου προς 

αποζημίωση. 

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 

αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 

Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 

που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 7 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  6 . 2 0  

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως εξής: Ο ορισμός 6.20 

Εργατική Απαίτηση διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 
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6.20   Εργατική Απαίτηση  

 

ορίζεται η Απαίτηση που εγείρεται κατά Ασφαλισμένου Προσώπου και σχετίζεται με θέματα 

απασχόλησης προσωπικού που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

1. παράνομη ή/και καταχρηστική καταγγελία ή λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, εξαιρουμένων 

των αξιώσεων για αποζημίωση απόλυσης, μισθούς υπερημερίας, δεδουλευμένες αποδοχές, κάθε είδους 

επιδόματα και παροχές, όπως ιδιωτικές ασφαλίσεις σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές (stock options) ή άλλα συναφή προγράμματα καθώς και 

κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές. 

2. άνιση μεταχείριση, 

3. παραπλανητικές δηλώσεις, δημοσιεύσεις, αγγελίες ή διαφημίσεις σε σχέση με την εργατική 

απασχόληση, 

4. παράνομη άρνηση πρόσληψης ή προαγωγής, παράνομη στέρηση επαγγελματικής ευκαιρίας, παράνομη 

πειθαρχική ποινή, πλημμελής αξιολόγηση απόδοσης,  

5. σεξουαλική παρενόχληση εντός του εργασιακού χώρου, 

6. παραβίαση προσωπικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, 

7. δυσφήμηση, προσβολή της προσωπικότητας, πρόκληση ηθικής βλάβης 

 
που διαπράττεται ή φέρεται να διαπράττεται σε βάρος πρώην, υφιστάμενου ή υποψήφιου Υπαλλήλου ή 

Ασφαλισμένου Προσώπου σε σχέση με την πραγματική ή προσδοκώμενη απασχόληση του ως εργαζόμενου 

στην Εταιρεία.   

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 

αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 

Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 

που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 8 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  6 . 8  

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως εξής: Ο ορισμός 6.8 

Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων – Μέτρα ποινικού χαρακτήρα  διαγράφεται εξ ολοκλήρου και 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

6.8    Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων – Μέτρα ποινικού χαρακτήρα 

 

Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων  

ορίζεται κάθε δικαστική απόφαση, πράξη της δικαστικής ή άλλης επίσημης αρχής κατά του 

Ασφαλισμένου Προσώπου που επιβάλλει στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο: 

(i) απαγόρευση νομικής και πραγματικής μεταβολής ή συντηρητική κατάσχεση ή 

οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο σύμφωνα με το αρ. 682 ΚΠολΔ για την εξασφάλιση ή 

διατήρηση δικαιώματος ή ρύθμιση μιας κατάστασης και την μεταρρύθμισή τους ή την 
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ανάκλησή τους, ή βάρος που εμποδίζει το Ασφαλισμένο Πρόσωπο να ασκήσει τα 

πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας και ελέγχου που έχει επί της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του, ή 

(ii) στέρηση άσκησης των καθηκόντων του ως μέλος του διοικητικού  

συμβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας 

  

Μέτρα ποινικού χαρακτήρα 

ορίζονται κάθε δικαστική απόφαση, πράξη της εισαγγελικής, δικαστικής ή άλλης επίσημης αρχής 

κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου που επιβάλλει στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο: 

 

(iii) προφυλάκιση, προσωρινή κράτηση, περιοριστικοί όροι, όπως παροχή εγγύησης, 

υποχρέωση εμφάνισης κατά διαστήματα στον ανακριτή ή άλλη αρχή, απαγόρευση 

εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση συναναστροφής ή συνάντησης με ορισμένα 

πρόσωπα (αρ. 282 ΚΠοινΔ) 

(iv) το μέτρο της απέλασης μετά από την για οποιοδήποτε λόγο 

       ανάκληση νόμιμης άδειας παραμονής, εκτός από αυτόν της 

       ποινικής καταδίκης του.  

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 

αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 

Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 

που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 9 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Σ Η Σ  5 . 2  

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως εξής: Η εξαίρεση 5.2 

Προγενέστερες Απαιτήσεις  διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 

 

5.2 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου, αναφορικά 

με Ζημία που αφορά σε, προκύπτει από ή σχετίζεται με: 

(i) Άδικη Πράξη η οποία τελέσθηκε πριν την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος κάλυψης  

(ii) Πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες Πράξεις, οι οποίες 
αναφέρονται σε ή σχετίζονται με Απαίτηση που έχει γνωστοποιηθεί στα πλαίσια άλλου 
ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστήριου, του οποίου το Ασφαλιστήριο 
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αποτελεί ανανέωση ή αντικατάσταση, ή 

(iii) Πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες Πράξεις, οι οποίες 
αναφέρονται σε ή σχετίζονται με γεγονότα που εύλογα μπορούν να οδηγήσουν σε Απαίτηση 
και έχουν γνωστοποιηθεί στα πλαίσια άλλου ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 
ασφαλιστήριου, του οποίου το Ασφαλιστήριο αποτελεί ανανέωση ή αντικατάσταση. ή 

(iv) Εκκρεμή διαδικασία, γνωστή στον Ασφαλισμένο πριν από την ημερομηνία έναρξης του 
Ασφαλιστηρίου. Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση εφαρμόζεται ακόμα και αν η εκκρεμής 
διαδικασία ξεκίνησε μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος αλλά πριν την ημερομηνία 
έναρξης του Ασφαλιστηρίου ή  

(v) Τα ίδια πραγματικά περιστατικά με αυτά της ανωτέρω εκκρεμούς διαδικασίας.  

Για τους σκοπούς των εξαιρέσεων 5.2(iv) και 5.2(v), ο όρος «διαδικασία» περιλαμβάνει ενδεικτικά, 

και όχι περιοριστικά, κάθε αστική, ποινική, διοικητική δίκη ή διαιτησία ή άλλη συναφή διαδικασία ή 

επίσημη ανάκριση, εξέταση, έρευνα  από ελεγκτική ή εποπτική ή άλλη αρμόδια κρατική αρχή 

οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Οι παραπάνω εξαιρέσεις, όμως δεν ισχύουν για Απαιτήσεις  

παρεπόμενες της αρχικής που γνωστοποιήθηκε έγκαιρα στον Ασφαλιστή.  

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 10 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Α Π Α Ι Τ Η Σ Η Σ  7 . 3  Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ  Υ Π Ε Ρ Α Σ Π Ι Σ Η Σ   

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως εξής: Η απαίτηση 7.3 

Τρόπος Διεξαγωγής Υπεράσπισης, διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 

 

7.3 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 

 

Οι Ασφαλισμένοι οφείλουν να μεριμνούν οι ίδιοι για την άμυνα και απόκρουση των Απαιτήσεων 

που καλύπτονται με το Ασφαλιστήριο. Διευκρινίζεται ότι ο Ασφαλιστής δεν αναλαμβάνει 

υποχρέωση υπεράσπισης οποιασδήποτε από τις ανωτέρω Απαιτήσεις. Προκειμένου, όμως, να 

ισχύσει η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής θα έχει δικαίωμα και ο Ασφαλισμένος 

υποχρέωση και ασφαλιστικό βάρος να ενημερώνει προηγουμένως και να συνεργάζεται πλήρως με 

τον Ασφαλιστή για την άμυνα, απόκρουση, διαπραγματεύσεις ή συμβιβασμό οποιασδήποτε 

Απαίτησης. Σε περίπτωση Απαίτησης, ο Ασφαλισμένος οφείλει να προβεί σε εύλογες ενέργειες για 

τον περιορισμό και αποφυγή της Ζημίας. Η ευθύνη του Ασφαλιστή για την κάλυψη της Ζημίας, που 

προκύπτει από Απαίτηση τελεί υπό την αίρεση, ότι οι Ασφαλισμένοι δε θα προβούν σε ομολογίες 

και δε θα συμβιβαστούν αναφορικά με καμία Απαίτηση, καθώς και ότι δε θα προβούν σε κανενός 

είδους άλλα έξοδα που ενδεχομένως καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο, συμπεριλαμβανομένων 

των Εξόδων Υπεράσπισης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή (με 

μοναδική εξαίρεση τα όσα ορίζονται στην Πρόσθετη Συμπληρωματική Κάλυψη 4.6 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 

ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ). Μόνο οι συμβιβασμοί, οι συνομολογημένες  αποφάσεις, τα Έξοδα 

Υπεράσπισης, τα Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, τα 

Έξοδα Εγγύησης, τα Έξοδα Έκδοσης, τα Έξοδα Έρευνας, και τα Έξοδα Προστασίας και 

Αποκατάστασης Φήμης, τα οποία έχουν εγκριθεί εγγράφως από τον Ασφαλιστή, θα καταβάλλονται 

ως Ζημία σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Ο Ασφαλιστής  δε θα πρέπει να καθυστερεί 

αδικαιολόγητα να δώσει την συναίνεση του, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι θα του έχει δοθεί το 

δικαίωμα να συμμετάσχει κατά το στάδιο υπεράσπισης / απόκρουσης της Απαίτησης και των 
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διαπραγματεύσεων για τυχόν συμβιβασμό αυτής, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα δώσει τη 

συναίνεσή του ή όχι.   

 

Ο Ασφαλισμένος οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τον Ασφαλιστή και να του παρέχει όλες τις 

πληροφορίες, που μπορεί εύλογα να ζητήσει. Η κάλυψη που παρέχει το  Ασφαλιστήριο τελεί υπό 

την αίρεση της εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων  που βαρύνουν τους Ασφαλισμένους. Ο 

Ασφαλιστής μπορεί να διενεργεί έρευνες, να διεξάγει διαπραγματεύσεις, και μετά από έγγραφη 

συναίνεση του Ασφαλισμένου, να συμβιβάζει οποιαδήποτε Απαίτηση, εφόσον αυτό έχει 

συμφωνηθεί μεταξύ των μερών που δικαιούνται αποζημίωσης ή έχει προταθεί με σχετική 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Ασφαλιστή. Εάν ο Ασφαλισμένος αρνείται ή καθυστερεί 

να δώσει τη συναίνεσή του εντός αντικειμενικά εύλογης προθεσμίας σχετικά με αυτόν τον 

συμβιβασμό, η ευθύνη του Ασφαλιστή για τη εν λόγω Ζημία δε θα υπερβαίνει το ποσό,  για το 

οποίο ο Ασφαλιστής θα πετύχαινε συμβιβασμό της Απαίτησης πλέον των Εξόδων Υπεράσπισης, τα 

οποία έχουν προκύψει μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής ή τεκμαιρόμενης εκ της 

καθυστερήσεως άρνησης. 

 

Ο Ασφαλιστής θα εγκρίνει ξεχωριστή νομική εκπροσώπηση για κάθε Ασφαλισμένο στην περίπτωση 

που αυτό απαιτείται λόγω ουσιώδους σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των Ασφαλισμένων.  

 

Σε περίπτωση που η Εταιρεία εγείρει Απαίτηση κατά Ασφαλισμένου Προσώπου, ο Ασφαλιστής δεν 

θα υποχρεούται να ενημερώνει ή να επικοινωνεί με άλλα Ασφαλισμένα Πρόσωπα ή την Εταιρεία 

αναφορικά με την εν λόγω Απαίτηση.   

 

Στην περίπτωση και στο βαθμό που τελικά καθορίζεται ότι ο Ασφαλισμένος δε δικαιούται 

αποζημίωση για τη Ζημία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισμένος θα υποχρεούται στην 

επιστροφή του ποσού που κατέβαλλε ο Ασφαλιστής.  

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 11 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  9 . 1  

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

9.1 Κατάρτιση Ασφαλιστηρίου Και Διαθεσιμότητα Κάλυψης  διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται 

ως εξής: 

9.1   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

Το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε με βάση την αίτηση ασφάλισης / ερωτηματολόγιο του Λήπτη της 

Ασφάλισης, την προσφορά ασφάλισης του Ασφαλιστή, τα αναφερόμενα σε αυτές έγγραφα, 

πληροφορίες και δηλώσεις, τα παραρτήματα αυτών, τις έγγραφες απαντήσεις του Λήπτη της 
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Ασφάλισης και των Ασφαλισμένων Προσώπων σε σχετικές ερωτήσεις του Ασφαλιστή, καθώς και 

τις οικονομικές καταστάσεις, τα λοιπά οικονομικά στοιχεία, τις επίσημες δηλώσεις και τα δελτία 

τύπου της Εταιρείας που εδόθησαν στον Ασφαλιστή ή που είναι στη διάθεση του κοινού, τα οποία 

θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.  

 

Κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον 

Ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για 

την εκτίμηση του κινδύνου που ασφαλίζεται με το Ασφαλιστήριο και δεν είναι ήδη δημοσιευμένο ή 

διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Ασφαλιστή 

στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, ο 

Ασφαλιστής δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την κάλυψη παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις: 

(iii) Αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη 3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΑΞΙΕΣ, μόνο οι δηλώσεις, οι παραλείψεις και η γνώση του Διευθύνοντα Συμβούλου / Γενικού Διευθυντή, 

του Οικονομικού Διευθυντή, του Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και του Διοικητικού Διευθυντή (ή 

αντίστοιχων τίτλων συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών Chief Executive Officer, Chief Financial 

Officer, Chief Legal Officer and Chief Operating Officer) της Εταιρείας θα αποδίδονται σε αυτή την 

Εταιρεία, ενώ του Λήπτη της Ασφάλισης θα αποδίδονται σε όλες τις Εταιρείες, προκειμένου να 

προσδιοριστεί η διαθεσιμότητα της κάλυψης της Εταιρείας. 

(iv) Αναφορικά με τις υπόλοιπες ασφαλιστικές καλύψεις μόνο οι δόλιες δηλώσεις, παραλείψεις 

και γνώση ενός Ασφαλισμένου Προσώπου αποδίδονται σε αυτό και μόνο αυτό το Ασφαλισμένο 

Πρόσωπο  προκειμένου να προσδιοριστεί η διαθεσιμότητα της κάλυψης του συγκεκριμένου 

Ασφαλισμένου Προσώπου. Προϋπόθεση για την άρνηση της κάλυψης από τον Ασφαλιστή είναι ο δόλος 

να αποδεικνύεται τελεσίδικα με δικαστική απόφαση, ή με απόφαση αρμόδιας διοικητικής ή άλλης αρχής 

ή οργάνου, καθώς και με σχετική δικαστική ή εξώδικη ομολογία του Ασφαλισμένου Προσώπου.  

 

Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση η κάλυψη του Ασφαλισμένου Προσώπου δεν θα 

επηρεάζεται από τις δηλώσεις, τις πράξεις, τις παραλείψεις και τη γνώση των άλλων Ασφαλισμένων 

που σχετίζονται με τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου και τις αναφερόμενες σ’ αυτό υποχρεώσεις.  

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 12 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  9 . 5  

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

9.5 Δικαιοδοσία Και Εφαρμοστέο Δίκαιο διαγράφεται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 

9.5    ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

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

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 13 του με αριθ.   Ασφαλιστηρίου 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εφαρμοστέα 

νομοθεσία, ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα αστικά πρόστιμα και τις αστικές κυρώσεις, με επιμέρους όριο 

ευθύνης μέχρι EUR1.000.000, που έχουν επιβληθεί εναντίον ενός Ασφαλισμένου Προσώπου τα οποία το 

"Ασφαλισμένο Πρόσωπο" είναι νομικά υπεύθυνο να πληρώσει δυνάμει: 

(α) οποιασδήποτε Απαίτησης, αλλά μόνο όταν δεν έχει αποδοθεί σε πρόθεση, βαριά αμέλεια ή υπαίτια 

παραβίαση του νόμου από το Ασφαλισμένο Πρόσωπο ή 

(β) οποιασδήποτε Απαίτησης επικαλείται παραβίαση της Foreign Corrupt Practices Act, 15, USC Section 

78dd-2(g)(2)(B) και Section78ff-2(c)(2)(B) όπως τροποποιήθηκε από την International Anti-Bribery and Fair 

Competition Act του 1998 (Foreign Corrupt Practices Act) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής . 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω 'Ασφαλιστηρίου' και ως ειδικός όρος υπερισχύει 

αντίθετων προβλέψεων του 'Ασφαλιστηρίου'. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 

'Ασφαλιστηρίου'. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια 

που έχει συμφωνηθεί στο 'Ασφαλιστήριο.' 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 14 

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE 

 

No (Re)insurer shall be deemed to provide cover and no (Re)insurer shall be liable to pay any claim or 

provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or 

provision of such benefit would expose that (Re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under 

United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, 

United Kingdom or United States of America 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 15 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 6.2 

 

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι ο ορισμός 6.2 Αλλαγή Ελέγχου διαγράφεται εξ ολοκλήρου 

και αντικαθίσταται ως εξής: 
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6.2 Αλλαγή Ελέγχου  

 

ορίζεται καθένα από τα παρακάτω γεγονότα: 

(i) ο Λήπτης της Ασφάλισης συγχωνεύεται ή μεταβιβάζει με διάσπαση, πώληση ή άλλο τρόπο το σύνολο 

ή ουσιωδώς το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων με αποτέλεσμα ο Λήπτης της Ασφάλισης να 

παύει να υφίσταται ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, ή 

(ii) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός αν πρόκειται για Θυγατρική), είτε μεμονωμένα είτε 

από κοινού με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποκτά το δικαίωμα να ασκεί πλέον του 

50% των δικαιωμάτων ψήφου στις γενικές συνελεύσεις του Λήπτη της Ασφάλισης ή να ελέγχει το 

διορισμό της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης, 

εξαιρουμένων των γεγονότων που συνιστούν αλλαγές είτε στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στις 

γενικές συνελεύσεις, είτε στον έλεγχο διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Λήπτη 

της Ασφάλισης συνεπεία ψήφισης του Ν. 4512/2018 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού ή αντίστοιχου 

νόμου ή υπουργικής απόφασης. 

 

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει 

αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του 

Ασφαλιστηρίου. 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει συμφωνηθεί 

στο Ασφαλιστήριο. 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 16 

ΡΗΤΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Ο Ασφαλισμένος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συμφωνεί να συνταχθούν οι όροι του 

ασφαλιστηρίου στην Αγγλική γλώσσα, την οποία γνωρίζει και κατανοεί πλήρως, επιπλέον δε δηλώνει ότι 

αποδέχεται και δεσμεύεται από τους όρους αυτούς. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 17 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9.10 

 

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

Η Γενική Διάταξη 9.10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ διαγράφεται εξ 

ολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 
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9.10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

  

Ο Ασφαλιστής δε θεωρείται ότι παρέχει κάλυψη και δεν οφείλει καταβολή αποζημίωσης ή παροχή 

οποιουδήποτε άλλου οφέλους με βάση την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, στο μέτρο που η παροχή 

αυτής της κάλυψης, αποζημίωσης ή οφέλους θα εκθέσει τον Ασφαλιστή, τη μητρική εταιρία ή το νομικό 

πρόσωπο που ασκεί τον απώτερο έλεγχο του Ασφαλιστή, σε οποιαδήποτε κύρωση, απαγόρευση ή 

περιορισμό που επιβάλλεται από αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή από εμπορικές ή 

οικονομικές κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δουκάτου του 

Λουξεμβούργου, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου. 
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CYBER PERILS EXCLUSION 

 

The following EXCLUSION is added: 

 

Cyber perils 

 

arising directly or indirectly out of any: 

 

a. actual or suspected unauthorized access to or electronic attack designed to damage, destroy, 

corrupt, overload, circumvent or otherwise impair the functionality of any computer systems, including a 

denial of service attack, cyber terrorism, hacking attack, Trojan horse, phishing attack, man-in-the middle 

attack, application-layer attack, compromised key attack, malware infection (including spyware or 

ransomware) or computer virus; 

b. unintentional human error in entering, processing or amending electronic data within any 

computer systems or in the upgrading, maintenance or configuration of any computer systems; or 

c. application bug, internal network failure, external network failure or hardware failure directly 

impacting any computer systems which renders them incapable of supporting their normal business 

function. 

1. The following DEFINITION is added: 

 

"Computer systems" means 

 

all electronic computers including operating systems, software, hardware, microcontrollers and all 

communication and open system networks and any data or websites wheresoever hosted, off-line media 

libraries and data back ups and mobile devices including but not limited to smartphones, iPhones, tablets 

or personal digital assistants. 
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SUBJECT OTHERWISE TO ΤΗΕ TERMS AND CONDITIONS OF ΤΗΕ POLICY 
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CYBER RISKS ENDORSEMENT 

 

Loss (which is otherwise covered by an lnsuring Agreement and not specifically excluded by the Policy or 

any endorsement) due to a Cyber Act or Cyber lncident will be payable subject to all of the terms, 

conditions, warranties, endorsements, and exclusions of this Policy. 

 

Definitions 

Computer System means any computer, hardware, software, communications system, electronic device 

(including, but not  limited  to,  smart  phone,  laptop, tablet, wearable device), server, cloud or 

microcontroller including any similar system or any configuration of the aforementioned and including any 

associated input, output, data storage device, networking equipment  or  back  up  facility, owned or 

operated by the Company or any other party. 

 

Cyber Act means an unauthorised, malicious or criminal act or series of related unauthorised, malicious or 

criminal acts, regardless of time  and  place,  or  the threat or hoax  thereof  involving access to, processing  

of, use of or operation  of any Computer System. 

 

Cyber lncident means: 

1.1 any error or omission or series of related errors or omissions involving access to, processing of, use 

of or operation of any Computer System; or 

1.2 any partial or total unavailability or failure or series of related partial or total unavailability or 

failures to access, process, use or operate any Computer System. 

 

Loss means: as defined in the Policy to which this endorsement is attached. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 

 

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

Παρά την όποια αντίθετη πρόβλεψη σε αυτό το ασφαλιστήριο, ή σε όποιο παράρτημα ή πρόσθετη πράξη 

επισυναφθείσα σε αυτό, δεν θα παρέχεται καθόλου κάλυψη από αυτό το ασφαλιστήριο για:   
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i. οποιαδήποτε οντότητα που είναι οργανωμένη ή έχει συσταθεί σύμφωνα με το τοπικό 
δίκαιο της Καθορισμένης Περιοχής, ή έχει την κεντρική της διοίκησης σε μια Καθορισμένη 
Περιοχή,  

ii. οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο κατά το διάστημα που αυτό το φυσικό πρόσωπο βρίσκεται 
σε μια Καθορισμένη Περιοχή,  

iii. οποιοδήποτε μέρος απαίτησης, αγωγής, μήνυσης ή δίκης που ασκείται, υποβάλλεται ή 
διατηρείται σε μια Καθορισμένη Περιοχή, ή 

iv. απώλεια, κλοπή, ζημία, απώλεια χρήσης, κρυπτογράφηση, διακοπή στις λειτουργίες ή στη 
διαθεσιμότητα, ή καταστροφή οποιουδήποτε μέρους οποιασδήποτε περιουσίας (υλικής ή 
άυλης) που βρίσκεται σε μια Καθορισμένη Περιοχή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, οποιουδήποτε συστήματος υπολογιστή, δεδομένων, ψηφιακών 
περιουσιακών στοιχείων, χρημάτων ή κινητών αξιών που βρίσκονται σε μια Καθορισμένη 
Περιοχή.     

 

Για τους σκοπούς αυτής της πρόσθετης πράξης, “Καθορισμένη Περιοχή” σημαίνει:  

a. Τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, ή   

b. Τη Ρωσική Ομοσπονδία (όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη) ή τα γεωγραφικά 

όρια αυτής, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, ή των προτεκτοράτων στα 

οποία έχει νόμιμο έλεγχο (νόμιμος έλεγχος υπάρχει όπου αυτός αναγνωρίζεται από τα 

Ηνωμένα Έθνη).  

 

Όπου υπάρχει οποιαδήποτε αντίθεση ανάμεσα στους όρους αυτής της πρόσθετης πράξης και στους όρους 

του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα εφαρμόζονται οι όροι αυτής της πρόσθετης πράξης, με την 

επιφύλαξη πάντοτε της εφαρμογής οποιασδήποτε ρήτρας Κυρώσεων. 

Εάν οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτής της πρόσθετης πράξης είναι ή σε οποιαδήποτε στιγμή καταστεί σε 

οποιοδήποτε βαθμό άκυρη, παράνομη ή αδύνατη να εκτελεστεί με βάση κάποια νομοθεσία ή κάποιο 

κανόνα δικαίου, η πρόβλεψη αυτή θα λογίζεται, στον ίδιο βαθμό, ότι δεν αποτελεί μέρος αυτής της 

πρόσθετης πράξης αλλά η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα του υπολοίπου αυτής της 

πρόσθετης πράξης δεν θα επηρεάζεται.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου. 

  





 

Σελίδα 91 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

SIDE A DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY 

         

LIMIT OF LIABILITY EUR 10.000.000 in excess of EUR 40.000.000 in the aggregate which in turn is subject to 

the Deductibles levels outlined in the policy schedule. 

 

PREAMBLE 

Subject to payment of the Premium, and subject to all the provisions of the Policy, and, in reliance upon 

the disclosures made in the Proposal, the Insured Persons, the Policyholder and the Insurer agree as 

follows: 

  

SECTION 1: INSURING CLAUSES 

 

The cover under Section 1 is provided solely with respect to Loss or other amounts insured under the Policy 

for which the Insured Person is Not Indemnified. 

 

1.1 Directors and Officers Liability 

 

The Insurer shall pay for, or on behalf of, the Insured Persons, Loss for which the Insured becomes legally 

liable to pay as a result of a Claim first made against the Insured during the Policy Period or any applicable 

Extended Reporting Period for a Wrongful Act of such Insured Persons. 

 

1.2 Outside Position Liability 

 

The Insurer shall pay for, or on behalf of, the Insured Persons, Loss for which the Insured becomes legally 

liable to pay as a result of a Claim first made against the Insured during the Policy Period or any applicable 

Extended Reporting Period for a Wrongful Act of such Insured Person committed in an Outside Position. 

1.3 Inquiry Costs 

 

The Insurer shall pay for, or on behalf of, the Insured Persons, Inquiry Costs incurred in preparing for and 

being represented at an Inquiry first served upon the Insured and notified to the Insurer during the Policy 

Period or any applicable Extended Reporting Period covered under the Policy. 

1.4 Self-Report, Raid or Pre-Inquiry Costs 
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The Insurer shall pay for, or on behalf of, the Insured Persons, Response Costs 

incurred as a result of a: 

 

(a) Self-Report first made by any Insured Person or the Organisation; or 

 

(b) Raid or Pre-Inquiry first instigated against any Insured Person or the 

Organisation, during the Policy Period. 

1.5 Difference in Conditions or Limits 

The Policy shall cover the Insured Persons for any matter to the extent that the 

Primary Policy should have responded to such matter. 

 

 

 

 

 

 

 SECTION 2: EXTENSIONS  

 

The cover under Section 2 is provided solely with respect to Loss or other amounts insured under the Policy 

for which the Insured Persons is Not Indemnified. 

 

2.1 Extradition Costs 

 

The Insurer shall pay for, or on behalf of, the Insured Persons, Extradition Costs 

arising from an Extradition Claim first made during the Policy Period. 

2.2 Emergency Costs 

 

Notwithstanding Claims Condition 4.1 – Reporting and Notice and 4.4 – Consent to Payments, the Insurer 

shall pay for, or on behalf of, the Insured Persons, Defence Costs, Self-Report, Raid or Pre-Inquiry Costs, 

Inquiry Costs, Crisis Costs, Extradition Costs and Deprivation of Assets and Liberty Expenses covered 

under the Policy which are incurred by an Insured Person in cases of emergency or legal restraint where it 

was not possible for the Insured to obtain the prior written consent of the Insurer; provided that: 

(a) the Insured Person shall not admit liability or negotiate any settlement; and 
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(b) the Insured Person obtains the retrospective consent of the Insurer as soon as 

practicable but not later than the end of the Policy Period. 

2.3 Public Relations and Reputation Protection Expenses 

 

The Insurer shall pay for, or on behalf of, the Insured, Public Relations Expenses and Reputation Expenses 

incurred in respect of a covered Claim. 

 

2.4 Prosecution Costs 

 

The Insurer shall pay for, or on behalf of, the Insured Persons, Prosecution Costs incurred by the Insured in 

connection with a covered Prosecution first made during the Policy Period. 

 

2.5 Court and Inquiry Attendance Expenses 

 

The Insurer shall pay for, or on behalf of, the Insured Persons, Court and Inquiry Attendance Expenses 

incurred by an Insured Person who is required to attend any legal proceeding or at an Inquiry which is the 

subject of cover under the Policy. 

 

2.6 Deprivation of Assets and Liberty Expenses 

 

The Insurer shall pay for, or on behalf of, the Insured Persons, Deprivation of Assets and Liberty Expenses 

incurred by the Insured Persons during the Policy Period. 

 

2.7 Personal Taxation Liability 

 

The Insurer shall pay for, or on behalf of, the Insured Persons any unpaid taxes that the Insured Persons 

becomes personally liable to pay as a result of the insolvency 

receivership or winding up of the Organisation provided that such liability does not arise from the wilful 

intention of the Insured Persons or Organisation to breach any duty governing the payment of taxes. 

 

2.8 Continuity of Cover 

 

Notwithstanding Exclusion 3.2 (b) and (c) - Prior or Pending Matters, the Insurer shall pay for, or on behalf 

of, the Insured Persons, Loss, Response Costs or other costs payable by the Insured Persons resulting from 
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facts or circumstances which were known to the Insured Persons or Organisation but notified to the 

Insurer after the Inception Date, provided that: 

(a) such facts or circumstances were not notified under any earlier insurance 

Policy; 

 

(b) such facts or circumstances did not constitute a Claim, Self-Report, Raid, Pre-Inquiry 

or Inquiry as at the Inception Date; 

 

(c) the Insured Persons demonstrates to the satisfaction of the Insurer that the failure to 

notify was innocent and inadvertent as at the Inception Date; and 

 

(d) the Organisation has continuously held a comparable Directors and Officers policy 

issued by the Insurer since the Insured Persons or Organisation first became aware of 

such facts or circumstances. 

 

The cover provided by this Extension shall not result in any payment greater than the amount that would 

have been paid under the earliest policy to which the notification could have been made, after deduction of 

any payments that have been made, could reasonably be expected to have been made, and would have 

been made had all notifications been made when the facts or circumstances were first known to the 

Insured Persons or Organisation and could have been notified to the earlier policy. Any limit of liability 

applying to that policy is part of, and not in addition to, the Limit of Liability of the Policy and any amount 

paid under this Extension shall erode the Limit of Liability and Sub-Limits of Liability. The Insurer may 

reduce its liability to the extent of any prejudice suffered in connection with the failure to notify such facts 

or circumstances. 

 

2.9 Recoveries 

 

Any amounts recovered by the Insurer or the Insured in connection with a payment under the Policy will 

be distributed in order of priority as follows: 

 

(a) firstly, in satisfaction of reasonable legal costs incurred in effecting a recovery, 

regardless of whether the Insurer or Insured incurred such recovery costs; 

 

(b) secondly, to the Insured for sums exceeding the Limit of Liability, to the extent that 

such sums would have otherwise been covered under the Policy; 

 

(c) thirdly, to the Insurer for all amounts paid by the Insurer under the Policy; 
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(d) fourthly, to the Insured in satisfaction of the applicable Retention; and 

 

(e) lastly, to the Insured for any amounts in excess of the total amount paid by the Insurer 

under the Policy. 

2.10 Extended Reporting Period 

 

The Insurer agrees that the Insured Persons may notify a Claim, Self-Report, Raid, Pre-Inquiry or Inquiry 

during the Policy Period or within ninety (90) days after the Expiry Date; provided that such Claim, Self-

Report, Raid, Pre-Inquiry or Inquiry was first made against the Insured Persons or Organisation before the 

Expiry Date, or the Insured Persons or Organisation first became aware of such fact or circumstance that 

may give rise to a Claim or Inquiry before the Expiry Date. 

 

If the Policy is neither renewed nor replaced, the Insured Persons shall be entitled, upon payment of the 

respective additional premium amount described below, to any applicable Extended Reporting Period. 

 

The additional premium amount for one year shall be one hundred (100%) per cent of the previous annual 

premium. 

 

The rights available pursuant to this Extension shall terminate unless written notice by the Insured Persons 

of election of any applicable Extended Reporting Period, together with the additional premium due, is 

received by the Insurer no later than thirty (30) days after the Expiry Date. 

 

The exercise of any applicable Extended Reporting Period shall not in any way increase the Limit of 

Liability of the Policy. 

2.11 Lifetime Runoff for Retired Insured Persons 

 

The Insurer shall provide an unlimited Extended Reporting Period for any Insured Person who retires or 

resigns, other than by reason of a Transaction, prior to or during the Policy Period; provided that: 

 

(a) the Policy is not renewed or replaced with a directors and officers or management 

liability cover; or 

 

(b) where the Policy is renewed or replaced with a directors and officers or management 

liability cover, such renewal or replacement policy does not provide cover for such 

Insured Persons who have retired or resigned. 

2.12 Automatic Cover for New Subsidiaries 
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If, during the Policy Period, the Organisation creates another entity which as a result of such acquisition or 

creation becomes a Subsidiary, then, subject to the provisions of the Policy including the provisions of this 

Extension, such entity and its Insured Persons shall be covered under the Policy but only with respect to 

Wrongful Acts taking place after such acquisition or creation. 

 

If the total assets of such acquired or created entity exceeds the Acquisition Threshold, coverage shall be 

provided for such created entity for a period of ninety 

(90) days after the effective date of the creation, or until the end of the Policy Period, whichever is earlier 

and shall terminate at that time. Further coverage may 

be offered to the Policyholder beyond this period pursuant to such terms, conditions and additional 

premium as the Insurer may reasonably require. 

2.13 Runoff Cover for Prior Subsidiaries 

 

If, during the Policy Period, a Subsidiary ceases to be a Subsidiary of the Organisation, then coverage 

under the Policy shall continue to apply in full force and effect until the end of the Policy Period or any 

applicable Extended Reporting Period with respect to Wrongful Acts which were committed, or allegedly 

committed, whilst the entity was a Subsidiary and before it ceased to be a Subsidiary and provided that no 

other insurance is available to respond to the Claim. 

 

2.14 Transaction Runoff Cover 

 

If, during the Policy Period there is a Transaction, coverage under the Policy shall continue in full force and 

effect until termination of the Policy, but only with respect to Wrongful Acts which were first committed, 

or allegedly committed, before the effective date of the Transaction. 

2.15 Corporate Manslaughter and Work, Health and Safety Defence Costs 

 

Notwithstanding Exclusion 3.5 - Bodily Injury and Property Damage, the Insurer shall pay for, or on behalf 

of an Insured Person, Corporate Manslaughter and Work, Health and Safety Defence Costs. 

 

 SECTION 3: EXCLUSIONS  

 

No cover shall be provided under the Policy for, arising out of, or in any way connected with: 

 

3.1 Conduct 

 

(a) any remuneration, profit or other advantage to which the Insured Persons 

was not legally entitled; 
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(b) any deliberately dishonest or fraudulent act or omission including any intentional 

violation or breach of any law or regulation by the Insured Persons; or 

 

(c) any conduct or contravention by an Insured Persons in respect of which a prohibition 

in section 199(B) of the Corporations Act 2001 (Cth), or similar legislation in any 

jurisdiction, 

 

as established through a final non-appealable adjudication or proceeding by a judicial or arbitral tribunal. 

 

For the purpose of determining the applicability of this Exclusion the Wrongful Acts of, facts pertaining to, 

and knowledge possessed by one Insured Person shall not be imputed to any other Insured Person. 

3.2 Prior or Pending Matters 

 

(a) any Claim, Self-Report, Raid, Pre-Inquiry or Inquiry made, threatened or intimated 

against the Insured prior to the Inception Date; 

(b) any Wrongful Act, fact or circumstance of which notice has been given, or could have 

been given, under any earlier insurance policy; or 

 

(c) any Wrongful Act, fact or circumstance of which the Insured Persons first became 

aware prior to the Inception Date and which the Insured Persons knew or should 

reasonably have known had the potential to give rise to a Claim or Inquiry. 

 

3.3 Uninsurable Amounts 

 

any amount that is not insurable at law. 

 

3.4 War and Terrorism 

 

(a) war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war 

be declared or not), civil war, mutiny, civil commotion assuming the proportions of or 

amounting to popular rising, military rising, martial law, riot, rebellion, revolution, 

insurrection, military or usurped power or confiscation or nationalisation or requisition 

of or damage to property by or under the power of any government or public local 

authority; or 

(b) any actual or threatened act of terrorism including but not limited to the use of force 

or violence or the threat thereof, of any person or group of persons, whether acting 

alone or on behalf of or in connection with any organisation or government committed 
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for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to 

influence any government or to put the public, or any section of the public, in fear or 

any action taken to control, prevent or suppress any act of terrorism. 

In addition, the Insurer will not pay for: 

3.5 Bodily Injury and Property Damage 

 

for bodily injury, sickness, disease, emotional distress, mental anguish, or death of any person or damage to 

or destruction of any tangible property including loss of use. However, this Exclusion shall not apply to 

Claims for emotional distress or mental anguish alleged in any Employment Practice Claim. 

 

 SECTION 4: CLAIMS CONDITIONS  

 

4.1 Reporting and Notice 

 

As soon as reasonably practicable and in no event later than the Expiry Date or any applicable Extended 

Reporting Period, the Insured Persons shall give written notice to the Insurer of any Claim, Self-Report, 

Raid, Pre-Inquiry, Inquiry or claim for any other matter covered under the Policy. 

All such notices shall include, but not be limited to, the following: 

 

(a) a detailed description of the subject matter of the Claim, Self-Report, Raid, Pre-

Inquiry, Inquiry or details of any claim for any other matter covered under the Policy; 

 

 

(b) details of all the parties involved; 

 

(c) the nature of the alleged or potential loss; 

 

(d) the manner and date upon which the Insured Persons first became aware of the 

matters giving rise to the notification; 

 

(e) copies of any: 

 

(i) Claim or written demand; 

 

(ii) Self-Report; 
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(iii) information provided by an Official Body before, during or after a Raid; 

 

(iv) notice provided by an Official Body of any Pre-Inquiry or Inquiry; 

(v) information regarding any claim for any other matter covered under the Policy; 

and 

 

(vi) other insurance policy that may be applicable.  

The Insured Persons shall keep the Insurer fully informed as regards all developments relating to such 

Claim, Self-Report, Raid, Pre-Inquiry, Inquiry or claim for any other matter covered under the Policy as 

soon as reasonably practicable. 

 

4.2 Defence and Settlement 

 

The Insured Persons agree not to settle any Claim, incur any costs or expenses, make any admission, offer 

or pay or otherwise assume any obligation with respect to any Claim, circumstance, Self-Report, Raid, Pre-

Inquiry, Inquiry or claim for any other matter covered under the Policy without the prior written consent of 

the Insurer, such consent not to be unreasonably withheld or delayed. The Insurer shall not be liable for 

any Claim, settlement, admission, offer or payment, assumed obligation or claim for any other matter 

covered under the Policy to which it has not so consented. The Insurer shall be entitled to associate with 

any Insured Persons in the defence and negotiation of any settlement of any Claim, circumstance, Self-

Report, Raid, Pre- Inquiry, Inquiry or claim for any other amount covered under the Policy. 

The Insured Persons shall have the obligation to defend and contest any Claim made against them and to 

respond or otherwise participate in any Pre-Inquiry or Inquiry. 

 

The Insurer, in its discretion, shall consider any request by the Insured Persons to the appointment of a 

solicitor or firm and when considering that request shall, amongst any other reasonable considerations, 

take into account whether the solicitor or firm has the necessary skill and expertise to conduct the matter 

and whether the hourly rates proposed are comparable to those agreed with panel solicitors. 

 

The Insurer shall accept the retention of separate legal representation where necessary due to any conflicts 

of interest. 

 

The Insurer has no duty or obligation to communicate with the Insured Persons or the Organisation if a 

Claim, Self-Report or Pre-Inquiry is made against or concerning the Insured Persons by the Organisation. 

 

The Insured Person agrees to and shall render all reasonable assistance to and fully co-operate with the 

Insurer in the investigation, defence, settlement, or appeal of a Claim, circumstance, Self-Report, Raid, Pre-

Inquiry, Inquiry or claim for any other amount covered under the Policy, and provide the Insurer with all 
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relevant information pertaining to those matters as the Insurer may reasonably require. In the event of any 

Claim, the Insured Persons shall take reasonable steps to minimise or reduce any Loss. 

4.3 Advancement of Defence and Other Costs 

 

Once the Insurer has received written notice of a Claim, Pre-Inquiry or Inquiry under the Policy, it shall 

advance Defence Costs, Response Costs and other costs payable by the Insured Persons as and when 

incurred, but no later than thirty (30) days after the Insurer has received itemised bills for those Defence 

Costs, Response Costs. Such payments by the Insurer shall be repaid to the Insurer by the Insured Persons, 

in the event and to the extent that the Insured Persons is not entitled under the Policy to payment of such 

Loss. 

 

4.4 Consent to Payments 

 

The Insured Persons shall obtain the written consent of the Insurer, which shall not be unreasonably 

withheld or delayed, before any amounts payable under the Policy are incurred. 

 

The Insurer shall only be liable under the Policy for payment of any costs and expenses or any other 

amounts which are reasonable and necessary. 

 

4.5 Allocation 

 

If a Claim or Inquiry or any other matter is partially covered under the Policy, the Insured Persons and the 

Insurer shall use their best efforts to agree upon a fair and proper allocation between such covered matters 

and not-covered matters based upon the relative legal and financial exposures and the relative benefits 

obtained by the parties. 

 

If the Insurer and the Insured Persons cannot agree on allocation within thirty (30) days of any allocation 

issue first notified in writing to the Insured Persons by the Insurer, they agree to refer the determination to 

a Senior Counsel. The Senior Counsel is to determine the fair and proper allocation as an expert not an 

arbitrator. The Insured Persons and the Insurer shall be entitled to make written submissions to Senior 

Counsel. The Senior Counsel is to take account of the parties’ submissions, but the Senior Counsel is not to 

be confined by such submissions and is to determine the fair and proper allocation in accordance with their 

own judgement and opinion. The Senior Counsel’s expenses in providing such determination shall be paid 

by the Insurer and any such payments shall not erode the Limit of Liability. 

Whilst a dispute as to allocation of any matter claimed under the Policy remains unresolved, the Insurer 

shall advance such amounts it considers to be a fair and proper allocation. The allocation finally agreed or 

determined shall be applied retrospectively to any amounts incurred or paid. 

 

 SECTION 5: GENERAL CONDITIONS  
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5.1 Severability 

 

The Proposal shall be construed as a separate Proposal for coverage by the Insured Persons and no 

statements made by or on behalf of the Insured Persons nor any information or knowledge possessed by 

the Insured Persons, nor any conduct of the Insured Persons, will be imputed to any other Insured Person 

for the purpose of determining whether any individual Insured Person is covered under the Policy. 

5.2 Limit of Liability 

 

The maximum liability of the Insurer under the Policy for any one Claim and in the aggregate in respect of 

all Claims shall not exceed the Limit of Liability. Further, costs and expenses and any cover granted under 

any Insuring Clause, Extension or Endorsement are subject to the Limit of Liability or Sub-Limits of Liability 

or sub-limit specified in any Endorsement. Such amounts shall form part of and do not increase the Limit of 

Liability unless otherwise specifically stated in the Policy. 

 

In case of Related Claims the total liability of the Insurer under the Policy for such Related Claims shall not 

exceed the Limit of Liability irrespective of the number of Claims, Self-Report, Raids, Pre-Inquiries or 

Inquiries constituting such Related Claims or the number the Insured Persons involved. All Related Claims 

shall be treated as having occurred at the time of the first of such acts, errors or omissions occurred 

5.3 Retentions 

 

The Insurer shall only be liable for any amount covered under the Policy in excess of the applicable 

Retention. The Retention shall remain uninsured. 

 

If different parts of a single Claim, or any other matters covered under the Policy, are subject to different 

Retentions, the applicable Retentions will be applied separately to each part of such Claim or claim for 

other matters covered under the Policy but the sum of such Retentions shall not exceed the largest 

applicable Retention. 

In case of Related Claims the highest Retention applicable to any of the matters constituting such Related 

Claims shall be deemed the Retention applicable to all Loss arising from such Claims, Self-Report, Raids, 

Pre-Inquiries or Inquiries unless the Policy expressly provides otherwise. 

 

5.4 Failure of the Organisation to Indemnify 

 

If the Organisation fails to indemnify, advance or pay Loss within sixty (60) days of the Insured Persons 

having requested such indemnification in writing, the Insurer shall advance the Retention to the Insured 

Person until either the Organisation has made such payment or the Retention has been satisfied. 

In no event shall any such advancement by the Insurer relieve any Organisation of any duty it may have to 

advance, pay or indemnify the Insured Persons and the Organisation shall reimburse the Insurer for the 
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payment of any such Retention such amounts shall become immediately due and payable as a direct 

obligation of the Organisation to the Insurer. Any payment or advancement by the Insurer within an 

applicable Retention shall apply towards the exhaustion of the Limit of Liability. 

5.5 Other Insurance 

 

The insurance provided by the Policy is excess over any other valid and collectible insurance, including any 

Directors and Officers policy, unless such other insurance is specifically written as excess insurance over the 

Limit of Liability provided by the Policy. The Policy shall specifically be excess of any other valid and 

collectible insurance pursuant to which any other insurer may be obligated to pay. 

5.6 Subrogation 

 

In the event of any payment under the Policy, the Insurer shall be subrogated to the extent of such 

payment to the Insured Persons rights of recovery, and the Insured Persons shall, at their own cost, do 

everything necessary to secure and preserve such rights, including but not limited to the execution of 

documents necessary to enable the Insurer to effectively commence any action in the name of the Insured 

Persons. 

 

The Insured Persons must not do anything to prejudice the position of the Insurer in its actual or potential 

rights of recovery against another party. 

 

The Insurer shall not exercise any subrogated rights against the Insured Persons unless it is established 

through a final non–appealable adjudication or proceeding by a judicial or arbitral tribunal that the Insured 

Persons has engaged in conduct that constitutes a breach of Exclusion 3.1 - Conduct. 

 

5.7 Cancellation 

 

The Policy is non-cancellable, non-avoidable and non-rescindable by the Insurer except for non-payment of 

Premium. However cover shall not be extended to any Insured Persons that makes an intentional or 

fraudulent misrepresentation to the Insurer. 

 

In the event that any Premium due under the Policy is not received by the Insurer within ninety (90) days 

of the Inception Date the Policy may be cancelled or avoided by the Insurer. 

 

The Policyholder may cancel the Policy at any time by giving thirty (30) days written notice to the Insurer. 

5.8 Third Party Interests 

 

No rights or interest with respect to the Policy can be assigned without the prior written consent of the 

Insurer. The Policy is not intended to confer rights to any person or entity not a party to the Policy. 
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5.9 Authorisation 

 

By acceptance of the Policy, the Policyholder agrees to act on behalf of the Insured Persons with respect to 

any matters pertaining to the Policy, including but not limited to the giving of notice of a Claim or 

circumstance, Self-Report, Raid, Pre- Inquiry or Inquiry, the giving and receiving of notice of cancellation, 

the payment of premiums and the receiving of any return premiums that may become due under the 

Policy, and the negotiation, agreement to and acceptance of any endorsements issued to form part of the 

Policy and the exercising or declining of any rights to any applicable Extended Reporting Period and each 

of the other Insured agree that the Policyholder shall so act on their behalf. 

This Condition shall not limit the ability of the Insured Persons to provide notice of a 

Claim, circumstance, Self-Report, Raid, Pre-Inquiry or Inquiry. 

 

5.10 Premium 

 

The Policyholder agrees that twenty (20%) per cent of the Premium and any adjusted Premium shall be 

fully earned on inception and that the balance of the Premium shall be prorated in the event that the 

Policy is cancelled by the Policyholder. Further, the Premium shall be fully earned in the event of any 

notification that may give rise to any payment under the Policy. 

5.11 Joint Insureds 

Where the Insured comprises more than one party, information supplied to the Insurer shall be deemed to 

have been furnished by and on behalf of all such parties and any information supplied to the Insurer or any 

omission or non-disclosure in relation to any renewal or extension hereof, shall likewise be deemed to have 

been furnished, omitted or withheld on behalf of all such parties. 

5.12 Jurisdictional Cover 

 

The coverage provided under the Policy shall extend to any Claim brought in a court of law or any Self-

Report, Raid, Pre-Inquiry or Inquiry initiated or commenced in worldwide excluding North America 

Notwithstanding anything to the contrary in this Policy, no cover shall be provided where to do so would 

constitute a breach by the Insurer of any economic, trade or other sanction or law applicable to the Insurer 

including pursuant to the laws or regulations of the European Union, United Kingdom, Singapore or the 

United States or a resolution of the United Nations and the Insurer shall have no liability to the Insured 

Persons to the extent that to do so would be in breach of the foregoing. 

 

5.13 Governing Law 

 

The construction, interpretation and meaning of the provisions of the Policy shall be determined in 

accordance with the law in force in the Greece. All matters relating to the construction or operation of the 

Policy shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts exercising jurisdiction under the law of 

that Country or Territory. 
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5.14 Policy Construction and Interpretation 

 

The headings in the Policy are included for descriptive purposes only and do not form part of the Policy for 

the purpose of its construction or interpretation. 

 

Under the Policy, where appropriate, the masculine includes the feminine, and the singular includes the 

plural and vice versa. For the meaning of any words in bold refer to the Schedule or Section 6 - Definitions. 

 

5.15 Electronic Communications 

 

The Insurer may issue notices to the Insured Persons or the Policyholder by electronic mail or post. 

 

5.16 Confidentiality 

 

The existence and terms of the Policy are confidential as between the Policyholder and the Insurer and 

shall not be disclosed by the Insured Persons or the Policyholder to any person except: 

 

(a) to professional advisers including legal advisers and accountants; 

 

(b) as required by law or in accordance with an order of a court; 

 

(c) in financial statements but only to the extent of identifying that the Policyholder has 

agreed to pay a premium for the Policy but not so as to identify any other details 

including the Insurer, the Limit of Liability or the Premium paid; or 

(d) with the written consent of the Insurer. 

 

 SECTION 6: DEFINITION 

 

Claim means any: 

 

(a) written demand for compensation including for non-monetary compensation, 

mediation, arbitration or any other alternative dispute resolution procedure; 
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(b) civil, regulatory or administrative proceeding for, or alleging, a Wrongful Act; 

 

(c) criminal proceedings for a Wrongful Act; 

 

(d) Inquiry alleging a Wrongful Act; 

 

(e) Extradition Claim solely with respect to Extension 2.1 - Extradition Costs; or 

 

(f) Employment Practices Claim against an Insured Person. 

 

6.2 Corporate Manslaughter and Work, Health and Safety Defence Costs means: 

 

(a) Response Costs; or 

 

(b) Crisis Costs, Defence Costs and Prosecution Costs, 

 

paid for, on behalf of, an Insured Person that result solely from a Claim, Self-Report, Raid, Pre-Inquiry or 

Inquiry for breach of a Work, Health and Safety law including but not limited to, any workplace death, 

corporate manslaughter or industrial manslaughter law. 

 

6.3 Court and Inquiry Attendance Expenses means an allowance of $500 per day for any Insured 

Person whose attendance is required as a witness, or is otherwise necessary, at any legal 

proceeding, including an Inquiry. 

 

6.4 Crisis Costs means the costs and expenses of any professionally qualified: 

 

(a) counsellor; or 

 

(b) tax advisor retained by the Insured Persons, 

 

in respect of any Claim, not constituting Defence Costs. 

 

6.5 Defence Costs means the fees and expenses incurred by or on behalf of the Insured Persons in 

the defence, adjustment, settlement or appeal of any covered Claim against the Insured 
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Persons. This shall include the reasonable premium (but not collateral) for any bond or other 

financial instrument to guarantee an Insured Person’s contingent obligation for a specified 

amount required by a court of competent jurisdiction hearing a Claim. 

 

Defence Costs shall not include wages, salaries, fees or other compensation of any 

Insured Persons or Organisation employee. 

 

6.6 Deprivation of Assets and Liberty Expenses means the payment, for a period up to twelve (12) 

months, of the following services directly to the provider of such services in the event of an 

interim or interlocutory order confiscating, controlling, suspending or freezing rights of 

ownership of real property or personal assets of the Insured Person or creating a charge over 

real property or personal assets of the Insured Persons for a period in excess of thirty (30) days: 

 

(a) schooling; 

 

(b) housing; 

 

(c) utilities; or 

 

(d) personal insurances, 

 

provided that any personal allowance directed by the court to meet such payments has been exhausted. 

 

6.7 Environmental Event means the actual, alleged or threatened discharge, release, escape, 

migration, disposal of any Pollutant and includes any action taken with respect to a Pollutant in 

compliance, or purported compliance, with an order, direction, regulation or requirement of a 

regulatory body. 

6.8 Employment Practices Claim means a written demand for compensation including for non-

monetary compensation, mediation, arbitration or any other alternative dispute resolution 

procedure alleging any Employment Practice Wrongful Act by the Insured Persons. 

 

6.9 Employment Practices Wrongful Act means any actual or alleged: 

(a) unfair, harsh, unreasonable, unjust or unlawful dismissal or termination of employment, 

either actual or constructive, for which a statutory remedy exists or allegedly exists; 

 

(b) breach of contract of employment; 
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(c) misleading or deceptive representation or advertising relating to employment; 

 

(d) failure to employ or promote, unfair deprivation of a career opportunity, unfair 

discipline, failure to grant tenure or negligent employee evaluation; 

 

(e) sexual harassment in the workplace including unwelcome sexual advances, requests for 

sexual favours or other verbal or physical conduct of a sexual nature that is made a 

condition of employment or used as a basis for an employment decision or creates a 

hostile work environment that interferes with performance; 

(f) workplace harassment of any kind including the alleged creation or condemnation of a 

harassing workplace environment; 

 

(g) employment related: 

 

(i) denial of natural justice; 

 

(ii) unlawful interference with privacy; 

 

(iii) defamation; 

 

(iv) emotional distress, mental anguish or humiliation; discrimination on any unlawful 

basis; 

 

(v) victimisation on any unlawful basis; or 

 

(vi) retaliation. 

 

committed or allegedly committed against an employee in respect of the past, present, or prospective 

employment of that Employee with the Organisation. 

 

6.10 Extended Reporting Period means the period provided by Extension 2.10 – Extended Reporting 

Period during which an Insured may give notice of a Claim, circumstance, Self-Report, Raid, Pre-

Inquiry or Inquiry after the Expiry Date, provided that such Claim, Self-Report, Raid, Pre-Inquiry 

or Inquiry was first made against, or notified to, the Insured before the Expiry Date, or the 

Insured first became aware of such fact or circumstance that may give rise to a such Claim, Self-

Report, Raid, Pre-Inquiry or Inquiry before the Expiry Date. 
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6.11 Extradition means any formal process by which the Insured Persons located in any country is 

surrendered to another country to answer criminal or civil allegations. 

 

6.12 Extradition Claim means an official request for Extradition, or the execution of a warrant for 

arrest where such execution is an element of the Extradition. 

 

6.13 Extradition Costs means the fees and expenses resulting solely from: 

 

(a) the Insured Persons: 

 

(i) opposing, challenging, resisting or defending any Extradition Claim; 

 

(ii) appealing any order or other grant of Extradition of the Insured Persons; 

 

(b) an accredited crises counsellor, tax adviser or a public relations consultant retained by 

the Insured Persons exclusively and directly in connection with the Extradition of the 

Insured Persons; or 

 

(c) overseas travelling costs (one round trip) and accommodation the Insured Persons, 

his/her lawful spouse or domestic partner and any children under the age of eighteen, 

directly in connection with the Extradition of the Insured Persons. 

6.14 Inquiry means any administrative or regulatory proceeding, official investigation, inquiry or 

hearing into the Organisation or the Insured Persons in their capacity as such, commenced by or 

brought by an Official Body at which the attendance of the Insured Person is first required or 

requested in writing during the Policy Period or any applicable Extended Reporting Period and 

includes responding to any lawful request which requires a response including to produce 

documents. 

Inquiry does not include provision of standard documents or information; or routine inspection, licensing, 

accreditation or compliance audit or similar review undertaken or required by an Official Body. 

 

6.15 Inquiry Costs means the costs and expenses incurred by or on behalf of the Insured incurred in 

preparing for and being represented at an Inquiry and shall include legal costs and 

disbursements. Inquiry Costs do not include salaries, wages, allowances, fees, commissions, 

awards, bonuses, and travel or accommodation expenses. 

 

6.16 Insured Persons means any past, present or future: 

(a) executive or non-executive director; 
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(b) officer, management committee member, member of the board of managers, 

supervisory board member or management board member of the Organisation, duly 

elected or appointed as such; 

(i) risk manager, general or chief counsel, or equivalent position, of the 

Organisation; 

(ii) employee while acting in a managerial or supervisory capacity of the 

Organisation; 

(iii) member of the Organisation’s internal audit committee, internal compensation 

committee, or any other internal board committee of and for the Organisation; 

(iv) de-facto director or officer or a Shadow Director of the Organisation; 

 

(v) employee of the Organisation, including full-time, part-time, seasonal and 

temporary employees, but solely with respect to: 

1. Employment Practice Claim; or 

 

2. any other Claim, Self-Report, Raid, Pre-Inquiry or Inquiry, that is, and only 

so long as such other Claim, Pre-Inquiry or Inquiry is, brought and 

maintained concurrently against an Insured Person; 

(vi) Trustee; 

 

(vii) lawful spouse or legally recognised domestic partner of the Insured Persons 

where a Claim arises from any actual or alleged Wrongful Act of such Insured 

Person provided that such Loss does not arise from a Claim for any actual or 

alleged act, error or omission of such spouse or domestic partner; or 

 

(viii) the estates, heirs, legal representatives of any deceased Insured Persons, and the 

legal representatives of the Insured Persons in the event of incompetency, 

insolvency or bankruptcy, who was the Insured Persons at the time the Wrongful 

Acts upon which a Claim is based were made, 

 

but only to the extent that the Insured Persons is acting for or on behalf of the 

Organisation in any of the above capacities. 

 

Insured Person does not include any consultant, independent contractor, auditor, receiver, manager, 

liquidator, trustee except as provided, mortgagee in possession or like person or entity. 
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6.17 Loss means the damages, judgments, any award of pre-judgment interest and post judgment 

interest, settlements and Defence Costs which the Insured Persons becomes legally obligated to 

pay on account of any covered Claim. 

 

Loss shall not include any: 

 

(a) amount for which the Insured Persons is not financially liable or which is without legal 

recourse to an Insured; 

 

(b) taxes or remuneration of the Insured Persons, except as provided in Extension 2.7- 

Personal Taxation Liability; 

 

(c) criminal fines or penalties imposed by law; 

 

(d) amount constituting the amount by which the price of or consideration paid or proposed 

to be paid by the Insured Persons for the acquisition or completion of the acquisition of 

all or substantially all of the ownership interest in, or assets of, an entity was 

inadequate; 

 

(e) social security contributions; 

 

(f) employment related benefits; 

 

(g) sum payable pursuant to a financial support direction or contribution notice issued by a 

pensions regulator; and 

 

(h) remuneration payable to the Insured Persons or employee of the 

Organisation, cost of their time or costs or overheads of the Organisation. 

 

6.18 Not Indemnified means the circumstance in which the Insured Persons has requested 

indemnification in writing from: 

 

(a) the Organisation; 

 

(b) an Outside Entity; 
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(c) an Insurer in the Insurance Program; 

(d) any other insurance policy that may be applicable; and 

 

(e) any other available source; 

 

and such request has been refused or sixty (60) days has elapsed and no response has been received to any 

such request. 

 

6.19 Official Body means any regulatory, administrative or government body or agency, or official 

trade body (or the enforcement arm of such body) that is empowered by law to investigate the 

affairs of the Insured Persons or the Organisation. 

 

6.20 Organisation means the Policyholder and each Subsidiary. 

 

6.21 Outside Entity means any entity that is not a Subsidiary provided that: 

 

(a) has no securities traded on any exchange; or 

 

(b) does not hold a Financial Services Licence nor provides financial services. 

 

6.22 Outside Position means service as a director, officer, trustee or equivalent position by any 

Insured Person in an Outside Entity at the specific request of the Organisation. 

 

6.23 Place of Non-Admitted Policy means any jurisdiction in which an Organisation is located but the 

law of that jurisdiction does not permit the Organisation to be covered by the Policy because 

the Insurer is not registered or authorised as an insurer to do so in that jurisdiction. 

 

6.24 Policy means the Schedule, Insuring Clauses, Extensions, Conditions, Definitions, Exclusions, 

Endorsements and any other terms contained or incorporated herein. 

 

Policy does not include any Section, Optional Extension or any other part of the 

Policy that has not been purchased by the Insured. 
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6.25 Policy Period means the period from Inception Date to the Expiry Date or to any earlier 

cancellation date. 

 

6.26 Pre-Inquiry means a written request issued by or on behalf of the Organisation to the Insured 

Persons in response to: 

 

(a) an Inquiry commenced or foreshadowed by an Official Body; or 

 

(b) information received by an Organisation alleging a Wrongful Act by the 

Insured Persons, 

 

which requires the Insured Persons to: 

 

(a) attend a meeting or interview and respond to questions; 

 

(b) submit a written submission, or 

 

(c) produce documents or records. 

 

6.27 Premium means the amount of money that the Policyholder must pay the Insurer for the 

Policy. The Premium shall include any premium adjustments required to be paid to the Insurer. 

 

6.28 Pollutant means any air emission, odour, waste, oil or oil product, infectious or medical waste, 

asbestos or asbestos product, noise, fungus (including mould or mildew and any mycotoxins, 

spores, scents or by-products produced or released by fungi, but does not include any fungi 

intended for consumption), and electric or magnetic or electromagnetic field. Such matters shall 

include, without limitation, solids, liquids, gaseous or thermal irritants, contaminations or 

smoke, vapour, soot, fumes, acids, alkalis, chemicals, waste materials or materials to be recycled 

or reclaimed. 

6.29 Proposal means any proposal form completed and signed for the Policy or for any other policy 

issued by the Insurer for which the Policy is a replacement or renewal (including any 

attachments thereto) and any information and statements or materials requested by the Insurer 

or supplied to the Insurer by or on behalf of the Organisation or the Insured Persons included 

therewith or incorporated therein. 

 

6.30 Prosecution means any legal proceedings to obtain the discharge or revocation of: 
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(a) an order disqualifying an Insured Persons from holding office as a director; or 

 

(b) an interim or interlocutory order: 

 

(i) confiscating, controlling, suspending or freezing rights of ownership of real 

property or personal assets of the Insured Persons; 

 

(ii) a charge over real property or personal assets of the Insured Persons; 

 

(c) an order of a court imposing a restriction of the Insured Persons liberty; or 

 

(d) the deportation of the Insured Persons following revocation of otherwise proper, 

current and valid immigration status for any reason other than the Insured Persons 

conviction for a crime. 

 

6.31 Prosecution Costs means the legal and other professional fees and expenses incurred by an 

Insured Persons to bring a Prosecution. 

 

6.32 Public Relations and Reputation Expenses means the fees and related expenses of a public 

relations firm or consultant, crisis management firm or law firm which the Insured may engage 

in order: 

 

(a) to prevent or limit adverse effects of any negative publicity which has arisen from any 

Loss; or 

 

(b) to disseminate the findings of a final adjudication in favour of the Insured 

arising from a Loss in which there has been negative publicity. 

 

6.33 Raid means any unscheduled visit to the premises of the Organisation by personnel of an 

Official Body which occurs during the Policy Period or any applicable Extended Reporting 

Period during which: 

 

(a) the Insured Persons is interviewed, detained or arrested; 

 

(b) documents are inspected, copied or removed; or 
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(c) goods or any other items are removed from the premises. 

 

6.34 Related Claims means any Claims, Self-Reports, Raids, Pre-Inquiries or Inquiries or other 

matters covered under the Policy which are causally connected or which arise from interrelated 

acts, errors or omissions. 

 

6.35 Response Costs means the costs and expenses incurred by the Insured Persons or the 

Organisation on behalf of the Insured Persons directly in connection with a Self- Report, Raid, 

Pre-Inquiry or Inquiry. 

 

Response Costs do not include salary, wages or remuneration payable to the Insured Persons or employee 

of the Organisation or any Outside Entity, cost of their time, overheads, administrative or office costs of 

the Organisation or Outside Entity, or any fines or penalties (or the equivalent) levied or imposed in 

connection with the Inquiry. 

 

6.36 Schedule means the schedule attached to the Policy and signed by two people authorised by 

the Insurer. 

 

6.37 Securities mean any security representing debt, equity or hybrid thereof of an 

Organisation. 

 

6.38 Self-Report means a notification in writing by the Insured Persons or Organisation in their 

capacity as such, to an Official Body regarding a Wrongful Act which is made during the Policy 

Period or any applicable Extended Reporting Period with respect to matters occurring during 

the Policy Period. 

 

6.39 Senior Counsel means a senior lawyer to be mutually agreed upon by the parties, or in the 

absence of agreement, to be appointed by the President/Chair of the Bar Association, Law 

Society, or equivalent organisation in the jurisdiction in which the Loss occurred. 

 

6.40 Shadow Director means any natural person, who, as a consequence of being a director or officer 

of the Organisation, is deemed a Shadow Director, as defined by Section 9 of the Corporations 

Act 2001 (Cth) or equivalent in any jurisdiction in which the Policy applies, of any other company 

or an Outside Entity. 

 

6.41 Subsidiary means any entity in which the Policyholder, on or before the Inception Date, either 

directly or indirectly through one or more of its other Subsidiaries: 
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(a) has control of the composition of the board of directors; 

 

(b) has control of more than half of the shareholder or equity voting power; 

 

(c) holds more than half of the issued share capital or equity; or 

 

(d) exercises effective control of management, including of any joint venture. 

 

6.42 Transaction means: 

 

(a) the Policyholder consolidating with or merging into another entity such that the 

Policyholder is not the surviving entity, or selling all or substantially all of its assets to 

any other person or entity or group of persons or entities acting in concert; or 

 

(b) any person or entity or group of persons or entities acting in concert (other than a 

Subsidiary or Subsidiaries) becoming entitled to cast, or control the casting of, more 

than fifty per cent (50%) of the rights to vote at general meetings of the Policyholder or 

control the appointment of directors who are able to exercise a majority of votes at 

meetings of the board of directors of the Policyholder. 

 

6.43 Trustee means any natural person named as a trustee of a superannuation, pension, retirement, 

or provident fund established for the benefit of the employees of the Organisation. 

 

6.44 Wrongful Act means any actual or alleged breach of duty, neglect, error, misstatement, 

misleading statement, defamation, omission or act or any actual or alleged Employment 

Practices Wrongful Act committed prior to the Expiry Date: 

 

(a) with respect to the Insured Persons by such Insured Persons in his or her capacity as 

such or any matter claimed against such Insured Persons solely by reason of his or her 

status as such; 

 

(b) with respect to any Outside Position, by such Insured Persons in his or her service in an 

Outside Position or any matter claimed in against such Insured Persons in respect of his 

or her service in an Outside Position. 

 

 

SPECIAL TERM APPLICABLE ONLY TO THIS SECTION (SIDE A DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY) 
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AMENDMENT OF INSURING CLAUSE 1.5 

“DIFFERENCE IN CONDITIONS OR LIMITS” 

It is hereby noted and agreed that Insuring Clause 1.5 Difference in Conditions or Limits is deleted and 

replaced with the following: 

The Policy shall cover the Insured Persons for any matter to the extent that the Primary Policy should have 

responded to such matter. 

However, where the specific terms of this policy contradict the terms of the underlying Primary Policy, the 

terms, conditions, exclusions, limits and sub-limits of the underlying Primary Policy will prevail. 

The Insurer shall pay on behalf of the Insured Persons the Loss which is is Not Indemnified of such Insured 

Persons due to a Claim made against such Insured Persons:  

(a)          in excess of amounts actually paid (whether by the Insurer of the Underlying Policies or otherwise) 

provided that the limits of the Underlying Policies have been exhausted by reason of losses paid 

thereunder; or  

(b)          by way of drop down as set out in sub-paragraph below. 

 In the event that any of the Underlying Policies contain sub limits of liability, this Policy shall only pay in 

excess of the total limits of the Underlying Policies and not in excess of such sub limit(s), and also this Policy 

shall not drop down by reason of the reduction or exhaustion of any such sub limits. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 

 
SPECIMEN ANNEX – FACULTATIVE REINSURER’S DECLARATION FOR PARTICIPATION IN THE RISK 

 

«SPECIMEN ANNEX » 

CONFIRMATION LETTER OF INTEREST / PARTICIPATION IN THE RISK 

To Whom It May Concern 

In accordance with the requirements of the EYDAP S.A. tender Νο..…………….. dated …………. for Directors & 
Officers Liability Insurance, we hereby confirm that we have provided facultative reinsurance support 
to..……………… Insurance Company SA, at terms and conditions of the Tender Document. 

We confirm that we are in compliance with the obligations of article 2.2.1. : Primary Limit up to: 

“For any participant who use facultative Reinsurer / s, it is a precondition that, the Reinsurers must have 
either establishment for their operation in Greece, or must have ceded the claim management process to 
the participant, via a Claims Handling Authority.” 

 

On behalf of …………………………………………………….. 

   (stamp) 

Signed on Behalf of………………………………………………. 

   (signature) 

Date………………………………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 

 
 

Αύξων 
αριθμός  

Αριθμός 
Φακέλου 

Περιγραφή συμβάντος  
Ημερομηνία 
συμβάντος  

Κατάσταση 
Αποζημιωθέντα 

ποσά 

  

1 193946 ΕΙΣΡΟΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΛΨ 04/2022 Εκκρεμής  0 

2 192807 ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ   12/2021 Εκκρεμής 0 

3 20230000130 

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ.XXXXX, 
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΣΤΑΘΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ 
ΣΒ. 

28/07/2020 Εκκρεμής  0 

4 20230000081 
ΑΓΩΓΗ κ.XXXXXX ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ.XXXXXX, ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ. 

06/07/2020 Εκκρεμής € 1.345,96 

5 20202300211 
Κλήση της 7ης Πταισματοδίκη Αθηνών 
κατά του κ. XXXXXX 

25/02/2019 Εκκρεμής € 9.672 

6 20202300146 
Κλήση της 7ης Πταισματοδίκη Αθηνών 
κατά της κ. XXXXXX 

22/02/2020 Εκκρεμής € 33.395,16 

7 20192300332 

Αγωγή των κ XXXXXX & XXXXXX κατά της 
ασφαλισμένης, σχετικά με διακοπή 
υδροδότησης σε διαμέρισμα που 
εκμίσθωναν. 

29/05/2019 Εκκρεμής 0,00 

8 20182300268 

Αγωγή εργαζομένων XXXXXX, XXXXXX, 
XXXXXX., XXXXXX, XXXXXX & XXXXXX κατά 
της ασφαλισμένης για εργατικές 
διαφορές- προσεπίκληση ασφαλισμένης. 

18/01/2018 Εκκρεμής 0,00 

9 20172300508 
ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ κ.XXXXXX 

01/09/2017 Εκκρεμής 0,00 

10 20172300548 
Κλήση στελέχους για απολογία σχετικά 
με υπόθεση πλημμύρας σε πολυκατοικία 
στην περιοχή του Πειραιά. 

28/06/2017 Εκκρεμής 0,00 

11 20172300609 
ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣH ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ 
ΤΟΥ κ.XXXXXX 

04/10/2017 Εκκρεμής 0,00 

12 20142300013 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΥΔΑΠ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΝ 
ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ 
ΤΟΥ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΦΕΣΗ 

06/02/2014 Κλειστή 0,00 

13 20142300011 
ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΙΑ 
ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΉ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

18/06/2012 Κλειστή 0,00 

14 20142300012 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΗΣ XXXXXX ΚΑΤΑ 
ΜΕΛΩΝ ΔΣ 

11/03/2013 Κλειστή 0,00 

15 20132300146 

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ XXXXXX, XXXXXX ΚΑΙ 
XXXXXX 

01/07/2013 Κλειστή 0,00 

16 20112300219 
ΑΓΩΓΗ XXXXXX ΚΑΤΑ ΕΥΔΑΠ ΚΑΙ ΔΣ ΓΙΑ 
ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 

16/02/2009 Κλειστή 0,00 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  

17 20082300006 
ΥΠΟΘΕΣΗ XXXXXX - ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 

02/07/2006 Κλειστή 0,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ε.Ε.Ε.Σ. 

 

Για συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών 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. 
 

Σχετικά με τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. εκ μέρους τρίτων οντοτήτων στις ικανότητες των οποίων 
στηρίζονται οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (δάνεια εμπειρία) 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 
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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
«Στοιχεία Οικονομικού Φορέα»                                             Προς: Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
Επωνυμία:                                            Ημερομηνία:   … / ... / …….. 
Εκπρόσωπος: 
Διεύθυνση: 
Τηλ. Επικοιν.: 
ΦΑΞ: 
E-mail:  
 
«Παροχή υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY 

INSURANCE) ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» 
 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» μέχρι την ….. / ….. / …… 
 
Η Οικονομική Προσφορά εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Ασφάλιστρα για διάρκεια ασφάλισης δώδεκα (12) μηνών:  
Καθαρά ασφάλιστρα: ……………………………….(€) 
Δικαίωμα συμβολαίου: …………………………….(€) 
Φόρος ασφαλίστρων: ……………………………….(€) 
Ολικά ασφάλιστρα:……………………………….….(€) 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για τον «Οικονομικό Φορέα»  
Με εκτίμηση,  
«Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Σφραγίδα, Υπογραφή» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ4. 

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 …………………………5 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) .......................…………………………………..6 

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 .....................................................7 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα 
...............8, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την…………………………. 

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 9 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 10. 

                                                        
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
4  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως 

και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
5  ο.π. υποσ. 3. 
6  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
7  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007.  
8 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
9  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
10  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 
4281/2014).  
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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 σας θα 
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της11. 

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 εκδίδουμε12. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

  

                                                        
11  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
12  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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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 αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, που αφορά στην κατακύρωση του/των 
τμήματος/ων …………………5 της (αριθμό/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 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. 

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) 

                                                        
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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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. 
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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. Bhhh 

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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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της υπ’ αρ. …………. σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
 
Στην Αθήνα σήμερα την …../…… του έτους 2020 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής (Ωρωπού 156, Τ.Κ. 11146), 
με ΑΦΜ 094079101 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (καλούμενη στο εξής “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” ή η 
“Ε.ΥΔ.Α.Π.”), και  
 

2. Η ανώνυμη εταιρεία που φέρει την επωνυμία «………………………..» με ΑΦΜ ………………., της ΔΟΥ 
……….., που έχει έδρα στο ……………….., επί της …………….., Τ.Κ. ………. και εκπροσωπείται νόμιμα για 
την υπογραφή της παρούσας από τον ………………….., κ. ……………….. (εφεξής “Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας” ή ‘’η Ασφαλιστική Εταιρεία’’), συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: 

  
Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

1ον. Οι συμβαλλόμενοι έχουν υπογράψει την υπ’ αριθμ. ……………….. σύμβαση, αντικείμενο της οποίας 
τυγχάνει να είναι η Παροχή υπηρεσιών Προγράμματος ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE) ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,  (στο 
εξής η “Σύμβαση”).  
2ον.  Στο πλαίσιο της μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης, θα διαβιβάζονται μεταξύ αυτών τα 
κατωτέρω προσωπικά δεδομένα, αναγκαία στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα: 

Ως ασφαλιζόμενο πρόσωπο ορίζεται :  
 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος του λήπτη της ασφάλισης και των 

θυγατρικών του  
 Υπάλληλος του λήπτη της ασφάλισης και των θυγατρικών του  
 Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού  
 Δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής  
σύμφωνα με τους σχετικούς ορισμούς, διατάξεις και προϋποθέσεις του υπ’ αρ. …………….. Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου  
Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να συμπεριλαμβάνει :  

 Κληρονόμους, κληροδόχους ή καταπιστευματοδόχους των ασφαλισμένων προσώπων  
 Νόμιμους συζύγους των ασφαλισμένων προσώπων  
 Ασφαλισμένα πρόσωπα που κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, αποχωρούν από τη θέση 

τους ή συνταξιοδοτούνται  
σύμφωνα με τους σχετικούς ορισμούς, διατάξεις και προϋποθέσεις του υπ’ αρ. ……………… Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου. 

Άλλα φυσικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στην έννοια των υποκειμένων των δεδομένων, είναι πιθανά τρίτα 
πρόσωπα, που εμπλέκονται σε μια υπόθεση ενεργοποίησης του D&O. Για παράδειγμα, δικηγόροι τους 
οποίους θα ορίσει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου, πρόσωπα που θα 
αναλάβουν την επικοινωνιακή διαχείριση της απαίτησης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό γίνεται κατ’ εφαρμογή 
των όρων του συμβολαίου. 
 
 3ον. Στις σχέσεις μεταξύ των παρόντων συμβαλλόμενων μερών εφαρμόζεται ο Κανονισμός (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 καταργούμενης της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ»), η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, οι οδηγίες και αποφάσεις 
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
4ον. Οι ακόλουθοι ορισμοί, που θα εφαρμόζονται και θα ισχύουν στην μεταξύ των παρόντων 
συμβαλλόμενων μερών σχέση, έχουν ως αναφέρονται στο ελληνικό κείμενο του ΓΚΠΔ: 





 

Σελίδα 130 

α) Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ): Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο 
είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε 
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε 
επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη 
σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν 
λόγω φυσικού προσώπου. 
β) Επεξεργασία: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η 
μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή 
κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 
γ) Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Έκαστο των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
αναφορικά με τη βάση επεξεργασίας που κάθε μέρος έχει.  
Έκαστο εκ των μερών είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας ΔΠΧ, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα τα 
οποία διακινούνται μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και της Ασφαλιστικής Εταιρείας στο πλαίσιο της Σύμβασης. 
δ) Αποδέκτης: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα 
οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 
ε) Τρίτος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το 
υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα 
πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. 
στ) Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: H παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία 
ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία. 
ζ) Δεδομένα που αφορούν στην υγεία: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με τη 
σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 
υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας 
του.  
η) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): Ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε 
Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 
Σχετικοί με το αντικείμενο του παρόντος, ορισμοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στους ανωτέρω, θα 
εφαρμόζονται και θα ισχύουν στην μεταξύ των παρόντων συμβαλλομένων μερών σχέση, όπως αυτοί 
αποδίδονται στο ελληνικό κείμενο του ΓΚΠΔ. 
 
Β.  Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης 
1.Οι Συμβαλλόμενοι έχουν συνάψει την υπ’ αριθ. …………………… Σύμβαση  (εφεξής η «Σύμβαση»). 
2. Το παρόν αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης, προσδιορίζοντας τα συμβαλλόμενα 
μέρη, τα είδη των προσωπικών δεδομένων, τα οποία υφίστανται επεξεργασία, τα υποκείμενα που αφορά 
η επεξεργασία και τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τις μεταξύ αυτών υποχρεώσεις στην 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, ως  
Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 
  
Γ. Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων, είδη προσωπικών δεδομένων, σκοπός επεξεργασίας 
1. Οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την Σύμβαση. Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, οι 
συμβαλλόμενοι, ως αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, θέτουν εκατέρωθεν στη διάθεση τους τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 2 και 3 πληροφορίες, αντίστοιχα, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 
της Σύμβασης.   

2. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ασφαλιστική 
Εταιρεία για την εκτέλεση της μεταξύ τους  Σύμβασης, μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των νομίμων εκπροσώπων και αρμοδίων επικοινωνίας της Ασφαλιστικής εταιρείας, όπως 
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ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email και φαξ, τα οποία καταχωρεί, αποθηκεύει και διαγράφει μετά τη λήξη 
της συνεργασίας, για την αποστολή στοιχείων προς αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως του ΓΚΠΔ 679/2016, ν. 

4624/2019, ν. 2472/1997, ως εκάστοτε ισχύουν).  Επίσης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, 

στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ασφαλιστική Εταιρεία και  της μεταξύ τους  Σύμβασης μπορεί 
να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Ασφαλισμένων Προσώπων και τρίτων 
εμπλεκομένων με την εκάστοτε Ζημία προσώπων, καθότι ενδέχεται να διαβιβασθούν προσωπικά 
δεδομένα από την Ασφαλιστική Εταιρεία προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή/και αντιστρόφως. 

3. Η Ασφαλιστική Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με την 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και στο πλαίσιο της Σύμβασης επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα: 
 
Προσωπικά δεδομένα (Απλά) 

………… 
……….. 

Συμπληρώνονται ανάλογα με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει  ο Ανάδοχος  στο Ερωτηματολόγιο. 
 
Προσωπικά δεδομένα (Ειδικών κατηγοριών) 

………………….. 
Συμπληρώνονται ανάλογα με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει  ο Ανάδοχος  στο Ερωτηματολόγιο. 

 
με σκοπό π.χ. τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, 
αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση, διαβίβαση, συσχέτιση, περιορισμό, διαγραφή και καταστροφή τους. 
(Ανάλογα με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο Ανάδοχος στο Ερωτηματολόγιο) 
 
Η επεξεργασία διενεργείται για ……………………………….(αναγράφεται ο σκοπός της επεξεργασίας) 
  
Η Ασφαλιστική Εταιρεία  έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που είναι αναγκαία για την Σύμβαση. Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), θέτει στη διάθεση της Ασφαλιστικής Εταιρείας  τις παραπάνω πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
για την εκτέλεση της Σύμβασης.   
 

Δ. Διάρκεια της σύμβασης-Καταγγελία 
1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκεί / ανανεώνεται. 
2. Παραβίαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Παραρτήματος θεωρείται ουσιώδης παραβίαση της 
Σύμβασης. 
  
Ε. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 
Κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης ή και επ’ ευκαιρία αυτής, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη 
είναι πιθανόν να λάβουν γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων (εφεξής 
«Εμπιστευτικές Πληροφορίες»), ήτοι μεταξύ άλλων: α) στοιχείων και δεδομένων ασφαλιστικών 
συμβάσεων, οικονομικών όρων ανάληψης κινδύνων και άλλα συναφή στοιχεία όσον αφορά την 
Ασφαλιστική Εταιρεία, συμβάσεων συνεργασίας/παροχής υπηρεσιών και συμφωνιών μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών και τρίτων, που συνιστούν Εμπιστευτικές πληροφορίες και εμπορικά απόρρητα 
αυτών καθώς και β) ευαίσθητα ή/και απλά προσωπικά δεδομένα εργαζομένων / ασφαλισμένων / 
πελατών τους, προστατευόμενα κατά την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις 
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Αρχή»). 
Έκαστο των συμβαλλομένων μερών υποχρεούται να τηρεί και να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των 
ως άνω πληροφοριών, που αφορούν το αντισυμβαλλόμενο μέρος και τους εργαζόμενους, πελάτες  και 
συνεργάτες του από σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και περιέρχονται 
σε γνώση του ιδίου, των υπαλλήλων, προστηθέντων ή συνεργατών του κατά την άσκηση της 
δραστηριότητας, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Ειδικότερα, υποχρεούται να 
μην δημοσιεύει, διοχετεύει ή άλλως ανακοινώνει σε τρίτους άμεσα ή έμμεσα, σκόπιμα ή ακούσια εν όλω 
ή εν μέρει οποιαδήποτε από τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, αλλά αντίθετα να τις χρησιμοποιεί 
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αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παρούσας και παράλληλα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε να μην καταστούν ουδέποτε γνωστές σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.  
Έκαστο των συμβαλλομένων μερών δηλώνει, ότι γνωρίζει και έχει συμμορφωθεί με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 
2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 αναφορικά με 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής, ο Κανονισμός) του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137Α/29-08-
2019), τις λοιπές διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, ότι έχει λάβει τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα του ως άνω Κανονισμού και της 
ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και στις σχετικές Αποφάσεις/Οδηγίες/Γνωμοδοτήσεις της Αρχής 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας των 
Εμπιστευτικών Πληροφοριών του αντισυμβαλλόμενου, των εργαζομένων και των πελατών του από 
απαγορευμένη διάδοση ή επεξεργασία ή πρόσβαση τρίτων προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και των 
από αυτό συνεργατών και προστηθέντων) σ’ αυτές και εξασφαλίζει ότι το επίπεδο ασφαλείας των 
προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται είναι ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της παρούσας, όπως η τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, η οποία 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε σωματική, υλική ή μη υλική βλάβη και θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποτροπή αυτών. 
Έκαστο των μερών αναγνωρίζει ότι αποτελεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, σχετικά με τη βάση και το σκοπό επεξεργασίας που το κάθε μέρος έχει, ως ανωτέρω 
αναφέρεται.  
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και καθ’ όλο το 
χρονικό διάστημα ισχύος της, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή/και η Ασφαλιστική Εταιρεία, είναι πιθανό να αναθέσουν 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό τους σε τρίτους εκτελούντες την 
επεξεργασία, ενώ έκαστος εξ αυτών παραμένει Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Έκαστο των μερών οφείλει να 
επιβάλλει εγγράφως στον τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία τις ίδιες υποχρεώσεις, όσον αφορά στην 
προστασία των δεδομένων, με αυτές που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, ώστε να παρέχονται 
επαρκείς διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, έκαστο των μερών θα ευθύνεται έναντι του άλλου μέρους, για την μη 
εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων, τόσο του ιδίου όσο και του τρίτου εκτελούντος την επεξεργασία.  
Ρητά συμφωνείται, ότι πρόσβαση στα προστατευόμενα με την παρούσα σύμβαση προσωπικά δεδομένα 
θα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό 
της Ασφαλιστικής Εταιρείας , και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και μόνο για τον 
συμφωνηθέντα σκοπό, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και των λοιπών 
υποχρεώσεων που επιτάσσει η σχετική νομοθεσία. Τα πρόσωπα της Ασφαλιστικής Εταιρείας , και της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθώς και του τυχόν τρίτου εκτελούντος την επεξεργασία, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα 
να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να έχουν αναλάβει δέσμευση 
τήρησης εμπιστευτικότητας και να έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση όσον αφορά στη διαχείριση και 
προστασία των δεδομένων. 
Οι υποχρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας , σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, αφορούν αποκλειστικά 
τα υποκείμενα των δεδομένων και όχι την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Για τον λόγο αυτό, δεν κοινοποιούνται στην 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να συλλεχθούν από την Ασφαλιστική 
Εταιρεία. Η συλλογή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων γίνεται απευθείας από τα υποκείμενα, 
μέσω της αποστολής των σχετικών εγγράφων ή στοιχείων (λ.χ. δεδομένα υγείας, ιατρικές εξετάσεις κλπ.) 
από τα υποκείμενα προς την Ασφαλιστική εταιρεία.  
Επιπλέον, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να συνδράμει το άλλο, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι της 
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των 
δεδομένων, εναντίωσης και να συνδράμει αμελλητί στη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας και 
ειδικότερα στις διαδικασίες (α) γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΑΔΠΧ) τυχόν παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός 72 ωρών από τη στιγμή 
που αποκτήσει γνώση του γεγονότος της παραβίασης, (β) ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα στα υποκείμενα των δεδομένων, (γ) εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και (δ) προηγούμενης διαβούλευσης με την Αρχή.  
Σε περίπτωση που εις εκ των Υπευθύνων Επεξεργασίας υποχρεωθεί  να καταβάλλει αποζημίωση στα 
υποκείμενα των δεδομένων για ζημία που προκλήθηκε με υπαιτιότητα του έτερου υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή τρίτου που εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό του, τότε  μπορεί να στραφεί αναγωγικά 
κατά του έτερου υπευθύνου επεξεργασίας.  
Έκαστο των μερών, ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και δεσμεύεται στο πλαίσιο συμμόρφωσής του με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, να 
διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων, για προκαθορισμένο και 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του 
οποίου τα προσωπικά αυτά δεδομένα  θα διαγράφονται, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας 
νομοθεσίας και υπό τις επιφυλάξεις αυτών. Ο χρόνος αυτός δύναται να παρατείνεται εάν η τήρηση των 
δεδομένων επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου ή στο πλαίσιο 
νομικών αξιώσεων. 
Ρητά συμφωνείται, ότι ο παρόν όρος και οι απορρέουσες από αυτόν υποχρεώσεις βαρύνουν αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη, τους υπαλλήλους, προστηθέντες και συνεργάτες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παρούσας σύμβασης, όσο και μετά την, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, λήξη αυτής για απεριόριστο χρονικό 
διάστημα. 
Ρητά συμφωνείται ότι, εφόσον απαιτείται η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή η Ασφαλιστική εταιρεία δύνανται να 
γνωστοποιήσουν οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία σε τυχόν συνεργάτες/προστηθέντες τους, 
αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
δεσμεύσουν εγγράφως και εκ των προτέρων αυτούς με υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας αντίστοιχες με 
αυτές που περιλαμβάνονται στο παρόν. Σε κάθε δε περίπτωση, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή η Ασφαλιστική εταιρεία  
ευθύνεται πλήρως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον κατά τα ανωτέρω έναντι της η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή της 
Ασφαλιστικής εταιρείας  αντίστοιχα, για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας εκ μέρους 
των τυχόν συνεργατών/προστηθέντων τους.  
Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και η Ασφαλιστική εταιρεία δηλώνουν ότι, καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
παρούσας σύμβασης, θα διορίζουν πρόσωπα αρμόδια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα τηρούν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή 
αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη τους, των οποίων το περιεχόμενο 
θα είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία, θα συνεργάζονται με την Αρχή και θα θέτουν στη διάθεσή 
της, κατόπιν αιτήματός της, τα εν λόγω αρχεία, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί για την 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας και εν γένει θα επεξεργάζονται τα 
προστατευόμενα με την παρούσα σύμβαση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τον προσήκοντα τρόπο 
και αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης.  
Στα πλαίσιο εκτέλεσης του παρόντος όρου, επισυνάπτεται συμπληρωμένο από την Ασφαλιστική εταιρεία  
Ερωτηματολόγιο ως Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της 
Σύμβασης. 
 
ΣΤ. Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
Α) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται 
στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης  του προσωπικού που απασχολεί η Ασφαλιστική Εταιρεία  ή/και των 
στελεχών της διοίκησής της και σε άλλες τρίτες οντότητες, όπως δημόσιες αρχές, ασφαλιστικά ταμεία, 
δικαστικές ή άλλες ανεξάρτητες αρχές, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, εφόσον είναι απολύτως 
απαραίτητο προς συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της, ή/και προς διαφύλαξη των ζωτικών 
συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων ή άλλων φυσικών προσώπων, ή/και για τους σκοπούς 
προάσπισης των εννόμων συμφερόντων της. 
Αν απαιτείται να διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες πλην των οριζομένων 
στην προηγούμενη παράγραφο, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα πληροφορεί εγγράφως την Ασφαλιστική εταιρεία για 
τους όρους και τις υποχρεώσεις της διαβίβασης και δεν θα διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πριν την έγγραφη συγκατάθεσή της. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεν επεξεργάζεται ούτε διαβιβάζει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, που 
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η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ασφαλιστικής εταιρείας.  
Β) i. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Ασφαλιστική εταιρεία στο πλαίσιο της λειτουργίας της Σύμβασης 
θα τύχουν επεξεργασίας από τα τμήματα που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την 
λειτουργία του συμβολαίου, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων και την αποζημίωση, όπως επίσης και από 
άλλα τμήματα, στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων λειτουργιών τους (ενδεικτικά Αναλογιστές, Νομική 
Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση). Επίσης, στο πλαίσιο της 
νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή 
των υπηρεσιών/καλύψεων που προβλέπει η ασφαλιστική σύμβαση, μπορεί να διαβιβασθούν ή να 
συλλεχθούν ή να τύχουν επεξεργασίας από τους κάτωθι, που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, 
όπως ενδεικτικά από συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου στον οποίο ανήκει η Ασφαλιστική εταιρεία, 
τράπεζες ή/και εταιρείες ταχυμεταφορών ή/και εταιρείες παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών για τη 
διαχείριση ιατρικών προγραμμάτων ή/και εταιρείες ταχυμεταφορών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
τηλεφωνικών κέντρων ή/και εντεταλμένους ιατρούς ή/και αντασφαλιστικές εταιρείες ή/και 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή/και συμβεβλημένα Νοσοκομεία ή/και συμβεβλημένα Διαγνωστικά 
Κέντρα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι συνεργαζόμενοι με την Ασφαλιστική εταιρεία οφείλουν να 
ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς 
δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με 
τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων. 

ii) Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, η Ασφαλιστική εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα 
δεδομένα σε υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, όπως, 
ενδεικτικά, η Εποπτεύουσα Αρχή «Τράπεζα της Ελλάδος» (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης/Δ.Ε.Ι.Α.), η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», «το Ελληνικό Κέντρο 
Πληροφοριών» , η Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο της Υπηρεσίας 
Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών - ΥΣΑΕ) για την προστασία της ασφαλιστικής αγοράς και την 
αποφυγή της ασφαλιστικής απάτης, αρμόδια Υπουργεία, Νομαρχίες, Υγειονομικές Περιφέρειες, Τελωνεία, 
Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελικές Αρχές, ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες 
κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων 
δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Ασφαλιστικής εταιρείας. 
 
iii) Αν απαιτείται να διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες πλην των οριζομένων 
στην προηγούμενη παράγραφο, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα πληροφορεί εγγράφως την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για 
τους όρους και τις υποχρεώσεις της διαβίβασης και δεν θα διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πριν την έγγραφη συγκατάθεσή της. Η ασφαλιστική εταιρεία δεν επεξεργάζεται ούτε 
διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 
προστασίας αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΥ.Δ.ΑΠ. Α.Ε.  
 
Ζ. Διακράτηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Τόσο η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. όσο και η Ασφαλιστική εταιρεία, ως Υπεύθυνες Επεξεργασίας, υποχρεούνται να 
τηρούν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, ως αναλυτικά περιγράφονται στις παραγράφους 
Γ1 και Γ2 του παρόντος, για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική τους σχέση, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή και για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας, ως αναλύεται παραπάνω. Περαιτέρω, 
σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οιονδήποτε τρόπο, τόσο η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. όσο και η 
Ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούνται να τηρούν τα δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται, μέχρι να επέλθει η 
παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική 
νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες 
δεοντολογίας. 
 
Η. Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: κα Μαριάννα Αλμπούρα 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λαοδικείας 18, Τ.Κ. 157 71 Ιλίσια 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 749 5156 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: dpo@eydap.gr 
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Ασφαλιστικής εταιρείας 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: κος / κα …………………………….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………, Τ.Κ. ………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ……………………………….. 
 
Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η παρούσα εμπεριέχει το σύνολο των μεταξύ των Συμβαλλομένων συμφωνιών και υπερισχύει κάθε άλλης 
προηγούμενης μεταξύ τους έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας ή ρύθμισης αναφορικά με ζητήματα 
ρυθμιζόμενα από αυτή.  
Για την επίλυση κάθε διαφοράς, η οποία θα προκύπτει από το παρόν και θα αφορά στην εκτέλεση, στην 
εφαρμογή και στην ερμηνεία του ως και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτό, συμφωνείται 
ότι εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι, αποκλειστικά, τα Δικαστήρια των Αθηνών.  
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίγραφα τα οποία υπογράφηκαν 
από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλόμενων μερών και ο Παρέχων Υπηρεσίες έλαβε ένα (1) 
πρωτότυπο.  
 

 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ  

 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 

……………………………………………                  

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

 

…………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για Την 
Ανάθεση και Εκτέλεση 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 Μαριάννα Αλμπούρα 
(dpo@eydap.gr). 
 

 

mailto: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:  
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● 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 

● 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 
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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 
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) 

http://www.eydap.gr/
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✓ 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 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 

mailto:contact@dpa.gr
mailto:dpo@eydap.gr
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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. 
 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

Εκτελούντα την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρόσωπα 
 
Όταν ο εκάστοτε ανάδοχος ενεργεί ως «εκτελών την επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
είτε κατά μόνας, είτε από κοινού με τους τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους στην σύμβαση (π.χ. 
υπεργολάβους), οι οποίοι για τους σκοπούς της παρούσας ορίζονται ως «υπό-εκτελούντες την 
επεξεργασία», και με τους οποίους συνδέεται με οιαδήποτε συμβατική σχέση διάφορη της συμβατικής 
του σχέσης (αναδόχου) με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην επεξεργασία για 
λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση της συναφθείσας δημόσιας σύμβασης, των εξής προσώπων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
πελατών, εργαζομένων, συνεργατών, συμβούλων και προμηθευτών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η οποία θα αποτελεί 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Και σε αυτήν την περίπτωση έχει εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. 
 
Τα όσα προβλέπονται στην παρούσα πολιτική ως κάτωθι ισχύουν και για τα υπό-εκτελούντα την 
επεξεργασία πρόσωπα. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία παύει όλες τις εργασίες σχετικά με τα υπό επεξεργασία προσωπικά δεδομένα 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και όπως ορίζεται αναλυτικά κατωτέρω κατά την λήξη ή την 
καθοιονδήποτε τρόπο λύση της συναφθείσας δημόσιας σύμβασης ή κατόπιν γραπτής εντολής της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας). Ωστόσο, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο εκτελών την 
επεξεργασία μετά την σύναψη της σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν παρά τη γενόμενη καταγγελία ή 
την καθοιονδήποτε τρόπο λύσης της δημόσιας σύμβασης. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία:  

i. επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τον σκοπό που είναι αντικείμενο 

της συμφωνηθείσας επεξεργασίας και σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες οδηγίες της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
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Α.Ε., εκτός αν άλλως απαιτείται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο 

εμπίπτει ο εκτελών την επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να παρέχει σχετική 

πληροφόρηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ii. συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., φέροντας την ευθύνη αποδείξεως της 

συμμορφώσεως με αυτό και ενημερώνει αμέσως της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εάν, κατά τη γνώμη της, 

οδηγία ή εντολή της, παραβιάζει το ισχύον νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο, 

iii. εφαρμόζει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα κατωτέρω, 

iv. τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις επεξεργασίες που διενεργεί για την Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του Κανονισμού, 

v. εγγυάται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 

επεξεργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας σύμβασης, 

vi. διασφαλίζει λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ότι όλα τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα 

(π.χ. προσωπικό, υπεργολάβος, προστηθείς) επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

βάσει των συμπεφωνηθέντων στην δημόσια σύμβαση και διαθέτουν πρόσβαση σε αυτά. Τα 

ανωτέρω πρόσωπα:  

(α) θα είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργάζονται 
αυτά μόνο κατόπιν οδηγιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,  
(β) αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας ακόμη και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της απασχόλησής τους 
στην επεξεργασία. 
(γ) έχουν πρόσβαση μόνο στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες, δεδομένα και δομές για τη 
διενέργεια και εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας σύμβασης και για την συμμόρφωση με το ισχύον 
νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο στο πλαίσιο των ευθυνών τους ως εκτελών την επεξεργασία  
(δ) λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
vii. ελέγχει σε σχέση με τα εργαλεία, προϊόντα, εφαρμογές ή υπηρεσίες του, την τήρηση των αρχών 

της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.  

viii. επικουρεί την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά τη διενέργεια των Εκτιμήσεων Αντικτύπου (DPIA) σχετικά με 

την προστασία δεδομένων και των προηγούμενων διαβουλεύσεων με τις εποπτικές αρχές ή 

άλλες αρμόδιες αρχές προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίες προκύπτουν 

βάσει διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και στις οποίες εμπίπτει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 

λόγω της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και τη 

φύση της επεξεργασίας και των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί στον εκτελούντα την 

επεξεργασία.  

 
O εκτελών την επεξεργασία ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει άλλον εκτελούντα (π.χ. υπεργολάβο) για 
την διεξαγωγή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώνει τον 
υπεύθυνο της επεξεργασίας εκ των προτέρων για τυχόν προτεινόμενες αλλαγές σχετικά με την προσθήκη 
ή την αντικατάσταση άλλων εκτελούντων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναφέρουν σαφώς τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του εκτελούντα και τις ημερομηνίες της εργασίας του. Αυτή η εκτέλεση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο υπεύθυνος δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός ευλόγου χρόνου. 
 
Σε περίπτωση πρόσληψης άλλων εκτελούντων, ο εκτελών θα λαμβάνει την γραπτή έγκριση, προγενέστερη 
και ειδική από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Είναι ευθύνη του αρχικού εκτελούντα να εξασφαλιστεί ότι ο 
υπο-εκτελών έχει τις ίδιες επαρκείς εγγυήσεις ως προς την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων, έτσι ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
σχετικά με την προστασία δεδομένων. Ο αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι του 
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υπευθύνου της επεξεργασίας και στην περίπτωση που επόμενος εκτελών δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του για την προστασία των δεδομένων. 
 
 

Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα 

 
Ο εκτελών την επεξεργασία θα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
κατά περίπτωση: 
(α) της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα κατά 
τις διαβιβάσεις και την αποθήκευση αυτών, 
(β) της δυνατότητας διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της 
αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, 
(γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο, σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, 
(δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών 
και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. 
(ε) εκτίμησης του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη τα ρίσκα που απορρέουν από 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή: τυχαία καταστροφή, παράνομη καταστροφή, απώλεια, 
αλλοίωση, κοινολόγηση ή προσπέλαση χωρίς άδεια  
(στ) απόδειξη συμμόρφωσης ως προς την ψευδωνυμοποίηση - κρυπτογράφηση, την διασφάλιση 
απορρήτου - ακεραιότητας - διαθεσιμότητας - αξιοπιστίας· επάρκεια & καταλληλότητα τεχνικών - 
οργανωτικών μέτρων, που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και τα οποία 
συνίστανται σε: τήρηση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας ή εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης 
(θ) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ενεργούν υπό την εποπτεία του 
εκτελούντα την επεξεργασία και κατόπιν γραπτής εντολής του υπευθύνου επεξεργασίας ή κατόπιν 
υποχρέωσης από τη νομοθεσία. 
Ο εκτελών την επεξεργασία δηλώνει, κατά τον χρόνο υπογραφής της δημόσιας σύμβασης αλλά και 
οιαδήποτε άλλη στιγμή απαιτηθεί αυτό από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., και εγγυάται ότι διαθέτει σχέδιο 
επιχειρησιακής συνέχειας/ ανακάμψεως από καταστροφή, το οποίο επιτρέπει τη συνέχεια όλων των 
μέσων, που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών της συμβάσεως και την απρόσκοπτη και ακώλυτη 
παροχή αυτών προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στα 
πλαίσια αυτά, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει και δοκιμάζει το ως άνω σχέδιο, για κάθε εξέλιξη 
αυτού, αλλά και για κάθε συμβάν, δέχεται έλεγχο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με την 
επάρκεια του σχεδίου καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των διορθώσεων, που 
θα του ζητηθούν και εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ή από 
την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. 
 

Άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων -διαδικασία απάντησης σε αίτημα του 
υποκειμένου 

 
Στο μέτρο του δυνατού, ο εκτελών επικουρεί τον υπεύθυνο της επεξεργασίας στην εκπλήρωση της 
υποχρέωσής του να απαντά σε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των 
δεδομένων: δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, δικαίωμα περιορισμού της 
επεξεργασίας, δικαίωμα να μην αποτελέσει αντικείμενο αυτοματοποιημένης ατομικής απόφασης 
(συμπεριλαμβανομένου του profiling). 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία: 

● ενημερώνει την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αμελλητί αν ο εκτελών την 

επεξεργασία ή ο υπό-εκτελών (π.χ. υπεργολάβος) λάβει ένα αίτημα από υποκείμενο των δεδομένων 

και σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, και 
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● διασφαλίζει ότι τα τρίτα εμπλεκόμενα στην σύμβαση πρόσωπα (π.χ. υπεργολάβος) δεν απαντούν σε 

αιτήματα πέραν των οδηγιών του υπεύθυνου επεξεργασίας ή όπως απαιτείται από το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία, οπότε και ο εκτελών την 

επεξεργασία, στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενημερώνει τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας για την απαίτηση αυτή πριν απαντήσει στο αίτημα. 

 

Έλεγχος του Εκτελούντος την Επεξεργασία 

 
Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου επεξεργασίας να θέτει στη 
διάθεση αυτού όλες τις πληροφορίες (όπως ενδεικτικά σχετικές πιστοποιήσεις, αναφορές ελέγχου, 
αποτελέσματα τακτικών δοκιμών, αποτιμήσεις και αξιολογήσεις των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων) 
που απαιτούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις, που απορρέουν από την δημόσια σύμβαση και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της δημόσιας σύμβασης και για δώδεκα μήνες μετά το πέρας της επεξεργασίας ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ελέγχει, με δικά του έξοδα, και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούται να παράσχει στους υπαλλήλους του υπευθύνου επεξεργασίας, στον 
εξουσιοδοτημένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ανεξάρτητο ελεγκτή ή/και στους αντιπροσώπους τους 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτού και τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση προσώπων που ενήργησαν 
ως εκτελούντες επεξεργασία (εφόσον υπάρχουν), στα δεδομένα, στα αρχεία, στους ελέγχους, στις 
πολιτικές και στις διαδικασίες, τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι 
οι εκτελούντες την επεξεργασία συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της σύμβασης και της νομοθεσίας. 
 
Ο ως άνω έλεγχος θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς τον 
εκτελούντα την επεξεργασία για την διενέργεια ελέγχου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν να 
διεξάγει τον έλεγχο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας των φυσικών προσώπων, τα οποία θα 
διενεργήσουν τον έλεγχο καθώς και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτού. 
 
Οι εκτελούντες την επεξεργασία (ανάδοχος, υπεργολάβος εφόσον υπάρχει κ.ά.) δεν υποχρεούνται να 
παρέχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους για τους σκοπούς του ελέγχου: 
α. σε οποιονδήποτε, αν δεν τους παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας του και της αρμοδιότητας 
ελέγχου, 
β. εκτός των ωρών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του εκτελούντα. 
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να προβεί σε έλεγχο, χωρίς να τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση 
ενημέρωσης του εκτελούντος την επεξεργασία, εφόσον: 
α. συντρέχει περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή 
β. ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρεί εύλογα αναγκαία την διενέργεια ελέγχου λόγω βάσιμων ενδείξεων 
περί μη συμμόρφωσης του εκτελούντος την επεξεργασία με την δημόσια σύμβαση, ή 
γ. ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται ή καλείται να διενεργήσει έλεγχο βάσει του νομοθετικού 
πλαισίου, αποφάσεως εποπτικής αρχής ή άλλης παρόμοιας ρυθμιστικής αρχής υπεύθυνης για την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε οποιαδήποτε χώρα, ή 
δ. ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται ή καλείται να διενεργήσει έλεγχο κατόπιν αιτήματος 
υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο οποίο διατυπώνονται ζητήματα ως προς τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας.  
 
Ο εκτελών την επεξεργασία λαμβάνει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση σφαλμάτων ή ελλείψεων, 
εφόσον εντοπιστούν τέτοια από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τελευταίας εντός 
του χρονοδιαγράμματος που θα οριστεί από αυτήν. 
 
 
 
 





 

Σελίδα 145 

Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιούνται στον εκτελούντα από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και 
υπόκεινται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν 
διαβιβάζει σε αποδέκτες ή/και τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με 
εξαίρεση την περίπτωση, που υποβάλλεται αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων ή/και της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. οπότε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να επιστραφούν σε αυτήν ή στο υποκείμενο των 
δεδομένων.  
 
Αν απαιτείται να διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες πλην των οριζομένων 
στην προηγούμενη παράγραφο, ο εκτελών την επεξεργασία θα πληροφορεί εγγράφως τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για τους όρους και τις υποχρεώσεις της διαβίβασης και δεν θα διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα πριν την έγγραφη συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία δεν επεξεργάζεται ούτε διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει 
ότι δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας, ήτοι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..  
 
 

Πρόσληψη υπό-εκτελούντων την επεξεργασία προσώπων από τον ανάδοχο 

 
Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, πριν από την πρόσληψη 
άλλου υπό-εκτελούντα την επεξεργασία και την ανάθεση εργασιών σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του 
συνόλου των πληροφοριών που θα υπόκεινται προς επεξεργασία και θα αναλάβει ο υπό-εκτελών την 
επεξεργασία. Εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ανωτέρω αιτήματος περί αναθέσεως της 
επεξεργασίας σε υπεργολάβο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιήσει στον εκτελούντα την 
επεξεργασία αν αποδέχεται ή όχι την πρόσληψη υπεργολάβου. Μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης άδειας του 
υπευθύνου επεξεργασίας στον εκτελούντα την επεξεργασία, για την πρόσληψη ορισμένου υπό-
εκτελούντος την επεξεργασία προσώπου και την αρμοδιότητα να παρέχει ο εκτελών την επεξεργασία 
κατευθύνσεις όμοιες με εκείνες, που του έχουν δοθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον υπό-εκτελών 
την επεξεργασία, ήτοι να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του παρέχει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτού, θα πραγματοποιείται η ανάθεση της 
επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω σε υπό-εκτελούν την επεξεργασία πρόσωπο. Ο εκτελών την επεξεργασία, 
καθώς και οποιοσδήποτε εκ μέρους αυτού, υποχρεούται να μην αναθέτει (ή κοινοποιεί δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας) σε οποιοδήποτε τρίτο εμπλεκόμενο στην σύμβαση 
πρόσωπο, πριν την ρητή έγγραφη συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία εγγυάται ότι, οποιοδήποτε τρίτο εμπλεκόμενο στην σύμβαση πρόσωπο, το 
οποίο έχει εγκριθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, πριν επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας, θα συμβάλλεται με τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που προβλέπονται στους όρους της παρούσης 
πολιτικής και στην δημόσια σύμβαση και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ότι θα προβαίνει (ο εκτελών 
την επεξεργασία) σε όλες τις αναγκαίες και κατάλληλες ενέργειες και εγγυήσεις, ώστε να τηρείται επαρκές 
επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
 
Σε περίπτωση που ο υπό-εκτελών την επεξεργασία δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εκτελών παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την τήρηση των υποχρεώσεων του υπό-εκτελούντος την επεξεργασία. 
 
 
 
 





 

Σελίδα 146 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

 
Ο εκτελών την επεξεργασία δηλώνει και εγγυάται κατά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης ότι έχει 
θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης και της διαχειρίσεως 
περιστατικών παραβιάσεως και ότι το προσωπικό του και οι εν γένει προστηθέντες του, οι οποίοι έχουν 
πρόσβαση ή επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι σε γνώση των σχετικών 
πολιτικών και διαδικασιών και έχουν λάβει όλες τις αναγκαίες οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση 
παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται θα ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός 24 ωρών από 
το χρονικό σημείο, που ο εκτελών την επεξεργασία ή ο τυχόν υπό-εκτελών την επεξεργασία αντιληφθεί 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία επηρεάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του υπεύθυνου επεξεργασίας, παρέχοντας στον υπεύθυνο επεξεργασίας επαρκή πληροφόρηση, που θα 
του επιτρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε εποπτική αρχή ή/και στα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με αυτά που 
ορίζονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στο άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού. Η ενημέρωση αυτή θα 
περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, τις κατηγορίες και τον κατά προσέγγιση αριθμό των υποκειμένων των 
δεδομένων και των αρχείων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που σχετίζονται με το περιστατικό αυτό, τις επιπτώσεις και 
τις πιθανές συνέπειες για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και τα θιγόμενα υποκείμενα δεδομένων από το Περιστατικό 
αυτό Ασφαλείας καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον εκτελών την 
επεξεργασία.  
 
Σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης ο εκτελών την επεξεργασία θα εφαρμόσει άμεσα και με δικά του 
έξοδα (στο βαθμό που το Περιστατικό Ασφάλειας οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του υπό την 
δημόσια σύμβαση), όλα τα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτιών του Περιστατικού 
Ασφαλείας και θα συμβουλεύεται καλόπιστα την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σχετικά με τις προσπάθειες 
αποκατάστασης που είναι απαραίτητες και εύλογες. Ο εκτελών την επεξεργασία θα παρέχει κάθε εύλογα 
απαιτούμενη συνδρομή στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο των διορθωτικών ενεργειών που θα λαμβάνονται 
από αυτήν. 
 
Ο εκτελών θα εξασφαλίζει ότι αυτές οι προσπάθειες αποκατάστασης προβλέπουν, χωρίς περιορισμό, την 
πρόληψη της επανάληψης του ίδιου τύπου Περιστατικού Ασφαλείας και θα ενημερώνει την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
για όλα τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί και για τις προσπάθειες αποκατάστασης που έχουν 
αναληφθεί. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει οιασδήποτε μορφής ενημέρωση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση dpo@eydap.gr καθώς και στον τηλεφωνικό αριθμό +30 210 749 5156. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να 
λειτουργεί κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας προκειμένου να τον επικουρεί στην έρευνα, στον 
περιορισμό και στην αντιμετώπιση κάθε περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία εγγυάται ότι οι υπό-εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους έχει 
συμβληθεί με ξεχωριστή σύμβαση εφαρμόζουν πολιτικές διαχειρίσεως παραβιάσεων προσωπικού 
χαρακτήρα με ανάλογες διαδικασίες και έχουν λάβει όλα τα αντίστοιχα μέτρα. 
 
Η ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης δεν αναιρεί άλλες υποχρεώσεις ενημέρωσης του εκτελούντος την 
επεξεργασία, οι οποίες έχουν τυχόν προβλεφθεί στην δημόσια σύμβαση και οι οποίες εξακολουθούν να 
ισχύουν.  
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Σελίδα 147 

Πολιτική διαγραφής ή Επιστροφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 
Ο εκτελών την επεξεργασία ή/και ο υπό-εκτελών την επεξεργασία οφείλουν να διαγράψουν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών, από την 
ημερομηνία διακοπής της επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία θα βεβαιώνει την διαγραφή όλων 
των αντιγράφων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
και τυχόν έχει διαβιβάσει στον υπό-εκτελών την επεξεργασία. 
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας, να απαιτήσει από τον 
εκτελούντα εγγράφως και το αργότερο έως την ημερομηνία διακοπής της επεξεργασίας να του επιστρέψει 
το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας σε αντίγραφο μέσω 
ασφαλούς αρχείου, ο μορφότυπος του οποίου έχει προσυμφωνηθεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή/και 
να διαγράψει, βεβαιώνοντας παράλληλα την διαγραφή, όλων των υπόλοιπων αντιγράφων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, που επεξεργαζόταν ο εκτελών την επεξεργασία 
ή/και ο τυχόν υπό-εκτελών την επεξεργασία. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία ή/και ο τυχόν υπό-εκτελών την επεξεργασία διατηρούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, όταν απαιτείται από το ισχύον 
νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο και μόνο για την περίοδο που απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζει την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του συνόλου 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας και ότι η εν λόγω επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που 
απαιτούν την αποθήκευσή τους και για κανέναν άλλο σκοπό. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία παρέχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας έγγραφη βεβαίωση για την πλήρη 
συμμόρφωση του ίδιου και των υπό-εκτελούντων την επεξεργασία με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
πολιτική και στην δημόσια σύμβαση εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία διακοπής της επεξεργασίας, 
εκτός αν απαιτείται να προσκομιστεί η εν λόγω βεβαίωση νωρίτερα λόγω καταγγελίας στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή λόγω οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής 
διαμάχης, στην οποία περίπτωση η βεβαίωση θα προσκομιστεί άμεσα.  
 
 

Μη τήρηση της παρούσης πολιτικής και των σχετικών προβλεπόμενων στην δημόσια σύμβαση 

 
Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία ή/και των υπό-εκτελούντων την 
επεξεργασία όπως περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και θα προβλέπονται στην δημόσια σύμβαση 
θα συνεπάγεται την επιβολή ποινικών ρητρών κατά τα οριζόμενα στην εκάστοτε δημόσια σύμβαση. Ο 
εκτελών την επεξεργασία θα ευθύνεται για κάθε πταίσμα αυτού, των υπό-εκτελούντων την επεξεργασία 
και των εν γένει προστηθέντων του και θα υπέχει υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης κάθε ζημίας της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία θα οφείλεται ή θα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την παράβαση από τον 
εκτελούντα των όρων της δημόσιας σύμβασης ή/και του ισχύοντος εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου. 
 
Ο εκτελών επεξεργασία σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε αναληφθείσας υποχρέωσής του έναντι 
της ΕΥΔΑΠ θα θεωρείται ο ίδιος υπεύθυνος επεξεργασίας. 
 
Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας, ο ανάδοχος καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην 
εκτέλεση εργασιών της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και του αναδόχου 
διαβάζοντας το παρόν λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με 
αυτούς καθώς και των υποχρεώσεων του εκτελούντα την επεξεργασία και των τυχόν υπό-εκτελούντων την 
επεξεργασία προσώπων. Μέσω της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και με 
την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης θεωρείται ότι τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν 
λάβει γνώση και συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 




