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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνληνο Φνξέα  

 

Επωνυμία ΕΤΑΛΕΛΑ ΥΔΕΥΣΕΫΣ ΚΑΛ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΕΫΣ      
ΡΫΤΕΥΟΥΣΘΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.) 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΫΫΡΟΥ 156 

Ρόλθ ΓΑΛΑΤΣΛ ΑΤΤΛΚΘΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 11146 

Τθλζφωνο +30210-2144365 

Ψαξ +30210-2144646 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  diagonismoi@eydap.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ   ΓΑΤΣΛΑ                                       

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.eydap.gr 

 

Είδοσ Ανακζτοντοσ Φορζα  

Ο Ανακζτων Ψορζασ είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία του Δθμοςίου και αποτελεί εταιρεία του κεφαλαίου Β του 
νόμου 3429/2005. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Φ. 

Θ Εταιρεία Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ Ρρωτευοφςθσ (Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.), δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, με περιοχι αρμοδιότθτασ τθ μείηονα περιοχι του Νομοφ Αττικισ, 
αλλά και τθ δυνατότθτα παροχισ όλου του εφρουσ των υπθρεςιϊν τθσ και εκτόσ τθσ ωσ άνω περιοχισ 
αρμοδιότθτάσ τθσ, με ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, τθ μελζτθ, καταςκευι, 
εγκατάςταςθ, λειτουργία, εκμετάλλευςθ, διαχείριςθ, ςυντιρθςθ, επζκταςθ και ανανζωςθ ςυςτθμάτων 
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, τθν άντλθςθ, αφαλάτωςθ, επεξεργαςία, αποκικευςθ, μεταφορά και διανομι 
πάςθσ φφςεωσ υδάτων και τθ διενζργεια ζργων και διαδικαςιϊν ςυλλογισ, μεταφοράσ, αποκικευςθσ, 
επεξεργαςίασ, κακϊσ και διαχείριςθ και διάκεςθ των προϊόντων τθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων. 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., 
ςτον ιςτότοπο τθσ εταιρείασ ςτθ διεφκυνςθ http://www.eydap.gr ςτθν ενότθτα Διαγωνιςμοί και ςτο 
«Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)» ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.eprocurement.gov.gr 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr  

γ)  Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τισ προαναφερκείςεσ διευκφνςεισ. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 264 του Ν. 4412/2016.  
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Σελίδα 5 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ  2017 τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Αςφαλιςτικι Κάλυψθ κατά παντόσ κινδφνου των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
 

Οι παρεχόμενεσ αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) 66515200-5 Υπθρεςίεσ Αςφάλιςθσ . 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων είκοςι χιλιάδων (220.000,00) Ευρϊ. 

Θ Ε.Υ.Δ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί δικαίωμα προαίρεςθσ επί τθσ ωσ άνω προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του 
ποςοφ των ςαράντα τεςςάρων χιλιάδων (44.000,00) Ευρϊ. 

Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων εξιντα τεςςάρων χιλιάδων 
(264.000,00) Ευρϊ.  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ, με δικαίωμα προαίρεςθσ 
εβδομιντα τριϊν (73) θμερϊν.  
Θ παραλαβι  των παρεχομζνων αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν του αναδόχου από τθν ΕΥΔΑΡ Α.Ε. κα γίνει ςε 
δφο τμιματα , ανά εξάμθνο. 
 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Στον Ρίνακα Αςφάλιςθσ και τουσ Προυσ Αςφαλιςτθρίου Συμβολαίου «ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΤΫΝ 
ΡΕΛΟΥΣΛΑΚΫΝ ΣΤΟΛΩΕΛΫΝ ΤΘΣ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.» του ωσ άνω ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Λ, περιλαμβάνονται: αναλυτικι 
περιγραφι των εγκαταςτάςεων και των αςφαλιηόμενων κεφαλαίων, τα απαραίτθτα πλθροφοριακά 
ςτοιχεία τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., το ιςτορικό ηθμιϊν αυτισ, κακϊσ και το ςφνολο των όρων του Αςφαλιςτθρίου 
Συμβολαίου που κα υπογραφεί από τον Ανάδοχο.  

Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ ότι, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ, δεν ηθτείται από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. θ υποβολι προτάςεων από αυτοφσ με βάςθ τα διάφορα 
αςφαλιςτικά πακζτα που αυτοί διαχειρίηονται. Αυτό που ηθτείται είναι θ υποβολι προςφορϊν από 
αυτοφσ, για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνου αςφαλιςτικοφ πακζτου, τουσ όρουσ του οποίου ζχει 
προδιαγράψει θ ίδια θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ., ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ. Επίςθσ, επιςθμαίνεται ότι το λεκτικό του 
αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου που κα υπογραφεί από τον Ανάδοχο, αποτυπϊνεται ςτον Ρίνακα Αςφάλιςθσ 
και τουσ Προυσ Αςφαλιςτθρίου Συμβολαίου «ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΡΕΛΟΥΣΛΑΚΫΝ ΣΤΟΛΩΕΛΫΝ ΤΘΣ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.», του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Λ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ.  

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ κατά τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν τουσ κα 
πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τον Ρίνακα Αςφάλιςθσ και τουσ Προυσ Αςφαλιςτθρίου Συμβολαίου «ΚΑΤΑ 
ΡΑΝΤΟΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΡΕΛΟΥΣΛΑΚΫΝ ΣΤΟΛΩΕΛΫΝ ΤΘΣ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.» 
του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Λ, κακϊσ θ ςυμμόρφωςθ προσ τα ανωτζρω δεδομζνα και τουσ ανωτζρω όρουσ είναι 
υποχρεωτικι για τουσ υποψθφίουσ επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Δεν επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για μζροσ/τμιμα των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν ι θ υποβολι 
εναλλακτικισ προςφοράσ για τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει μόνο τιμισ. 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

του Ρ.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν.», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

του άρκρου 4 του π.δ. 118/2007 (Αϋ150)  

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,  

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..), 

του ν. 2744/1999 (Αϋ 222) «Ρυκμίςεισ κεμάτων τθσ Εταιρείασ Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ Πρωτευοφςθσ 
(Ε.ΤΔ.Α.Π.) και άλλεσ διατάξεισ» 

τθσ υπϋαρίκμ.  1191/14-3-2017 ΚΤΑ (ΦΕΚ 969/Βϋ/22-3-2017), « Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου 
υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομεριϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, 
του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016  

τθσ υπ’ αρικμ. 57654/22-03-2017 ΥΑ (ΨΕΚ 1781/Βϋ/23-05-2017) « φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 
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τθσ με αρ. 56902/215 Υ.Α. (1924/Βϋ/02-06-2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

 

Θ απόφαςθ 19215 / 24-05-2017  του αρμοδίου οργάνου περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αυτοφ.  

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 07/09/2017  και ϊρα 12:00μμ 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, 
τθν 13/09/2017 , θμζρα Τετάρτθ  και ϊρα 12:00μμ 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 44010 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 296 του Ν. 4412/2016.  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ςτθ διεφκυνςθ (URL): 
http://www.eydap.gr ςτθν ενότθτα Διαγωνιςμοί, ςτισ 24/07/2017 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα ΩIV του Ρροςαρτιματοσ B του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. Δ5655 παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 17REQ001635809) με τα Ραραρτιματα τθσ που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

  Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+  

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 
προςωπικό τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Άλλωσ, ζχουν υποχρζωςθ αποκαταςτάςεωσ κάκε κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ κα υποςτεί θ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. από τθν τυχόν αποκάλυψθ, αλλά και τθσ θκικισ βλάβθσ που κα υποςτεί θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., 
ανεξαρτιτωσ υλικισ ηθμίασ ι τυχόν δυςφθμιςεωσ, αφοφ ςυνομολογεί ότι θ αποκάλυψθ εταιρικϊν 
μυςτικϊν ςυνιςτά προςβολι προςωπικότθτασ, ενϊ επίςθσ θ τεχνογνωςία τθσ κακϊσ και άλλεσ 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, ςυμφωνείται ότι ςυνιςτοφν περιουςιακά τθσ ςτοιχεία αποτιμθτά ςε χριμα. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Ωάγθσ τθσ 5-10-1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostille” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5-10-1961. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από τον Ε.Ψ.Κ.Α. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τον ανακζτοντα φορζα προσ τον οποίο απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
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λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τα υποδείγματα ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ IV τθσ παροφςθσ. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

Εάν διαπιςτωκεί πλαςτότθτα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται από το 
διαγωνιςμό και θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. λαμβάνει όλα τα, κατά το νόμο, αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία των 
εννόμων ςυμφερόντων τθσ 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν οικονομικοί φορείσ  και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, μζλθ αυτϊν, που παρζχουν υπθρεςίεσ αςφάλιςθσ, από το 
καταςτατικό των οποίων ςαφζςτατα προκφπτει ότι θ παροχι των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν εντάςςεται ςτον 
εταιρικό τουσ ςκοπό και οι οποίεσ ζχουν ςυςτακεί και λειτουργοφν νόμιμα ςφμφωνα με τθν ελλθνικι 
νομοκεςία ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων του Ν. 4364/2016 ι αντίςτοιχθ νομοκεςία τθσ Ε.Ε. και 
που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2.. Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που υποβάλλονται αυτοτελϊσ από πράκτορεσ αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, 
μεςίτεσ αςφαλίςεων και μεςάηοντεσ εν γζνει. 

3. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

4. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των πζντε χιλιάδων διακοςίων ογδόντα (5.280,00) ευρϊ.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ άςκθςθσ ζνςταςθσ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ ζνςταςθσ κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο οικονομικό 
φορζα) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι 
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

17PROC001741091 2017-07-24



 

Σελίδα 12 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το άρκρο 305 και το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, 
πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.   
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

 (α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
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(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 305 και ςτισ παρ. 8 και 9 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ των άρκρων 
306 και 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι 
οικονομικοί φορείσ ι ςυμπράξεισ οικονομικϊν φορζων παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ, από το 
καταςτατικό των οποίων ςαφζςτατα προκφπτει ότι θ παροχι των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν εντάςςεται ςτον 
εταιρικό τουσ ςκοπό. 

Για το ςκοπό αυτό θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κζτει ωσ απαίτθςθ παραδεκτοφ ςυμμετοχισ οι οικονομικοί φορείσ: 

α. να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα βιομθχανικά, επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται 
ςτο κράτοσ-μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΩΛ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του 
Ν. 4412/2016 ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα αυτό και, εφόςον οι 
υποψιφιοι πρζπει να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν 
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ. 

β. να διαθέηοσν εν ιζτύ άδεια νόμιμης λειηοσργίας ηης αρμόδιας Εποπηεύοσζας Αρτής του κράτουσ-μζλουσ 
εγκατάςταςισ τουσ. 
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

 

Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν ότι διακζτουν: 

Κακαρι κζςθ κετικι για τα δφο (2) τελευταία ζτθ (2015 και 2016), όπωσ αυτι προκφπτει από τισ  

οικονομικζσ καταςτάςεισ των ετϊν 2015 και 2016 (ςφμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά των προςαρτθμάτων τουσ. 

Σθμειϊνεται ότι ςαν κακαρι κζςθ λαμβάνεται υπόψθ το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων του υποδείγματοσ 

Λςολογιςμοφ του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 4.1.103, ΡΔ 1123/80), χωρίσ όμωσ να λαμβάνονται υπόψθ οι λογαριαςμοί 

Α.Λ.2. «Οφειλόμενο Κεφάλαιο», «Οφειλόμενθ Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο», Α.ΛΛΛ. ΔΛΑΨΟΕΣ 

ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘΣ – ΕΡΛΩΟΘΓΘΣΕΛΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΫΝ», Α.V.I. «Ροςά Ρροοριςμζνα για Αφξθςθ Κεφαλαίου». 

Στισ περιπτϊςεισ που οι διαγωνιηόμενοι ςυντάςςουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ με βάςθ τα Δ.Λ.Ρ κα 
πρζπει: 

Α) Το αποτζλεςμα Κζρδθ / Ηθμιζσ προ φόρων  να είναι κετικό για τα δφο τελευταία ζτθ (2015 και 2016) και 

Β) Το Σφνολο των ιδίων Κεφαλαίων  που εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ  Μεταβολϊν των ιδίων Κεφαλαίων  

να είναι κετικό για τα δφο τελευταία ζτθ (2015 και 2016), χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι λογαριαςμοί: 

Οφειλόμενο Κεφάλαιο,  Οφειλόμενθ Διαφορά από Ζκδοςθ Μετοχϊν υπζρ το Άρτιο, Διαφορζσ 

Αναπροςαρμογισ και Επιχορθγιςεισ , Ροςά Ρροοριςμζνα για Αφξθςι Κεφαλαίου.   

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

Κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2014, 2015 και 2016, ι για όςο χρόνο είναι ςε λειτουργία (ςε περίπτωςθ που 
τυχόν ο οικονομικόσ φορζασ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο των τριϊν (3) ετϊν) να ζχουν ςυνάψει ι να 
ςυμμετάςχει ςε  τουλάχιςτον τρεισ (3) αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ Κατά Ραντόσ Κινδφνου Ρεριουςιακϊν 
Στοιχείων, με αςφαλιηόμενα κεφάλαια τουλάχιςτον 100.000.000,00 Ευρϊ. 

Επιπλζον,  οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να δθλϊνουν:  

Τισ κυριότερεσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ Κατά Ραντόσ Κινδφνου Ρεριουςιακϊν Στοιχείων που ζχουν 
ςυνάψει κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2014, 2015 και 2016 ι για όςο χρόνο είναι ςε λειτουργία (ςε 
περίπτωςθ που τυχόν ο οικονομικόσ φορζασ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο των τριϊν (3) ετϊν), με 
αναφορά του αντιςτοίχου αςφαλιηομζνου κεφαλαίου, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιϊτθ 
παραλιπτθ.  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Δεν απαιτείται. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ..  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΛΛ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ 
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016. Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διακζτει 
ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το 
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.  
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

α) πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ τελευταίου τριμινου του οικείου βιομθχανικοφ, επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
μθτρϊου του Ραραρτιματοσ ΩΛ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν. 4412/2016, με το οποίο να πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό τουσ επάγγελμα.  

β) εν ιςχφ πιςτοποιθτικό/άδεια νόμιμθσ λειτουργίασ των οικονομικϊν φορζων από ηην αρμόδια 

Εποπηεύοσζα Αρτή του κράτουσ-μζλουσ εγκατάςταςισ τουσ, με τισ τυχόν παρατθριςεισ ι/και ςθμειϊςεισ 
τθσ εποπτεφουςασ αρχισ ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5: 

Πλοι οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των ετϊν 2015 και 2016 μετά των 
προςαρτθμάτων τουσ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
κατάλογο των κυριοτζρων αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων Κατά Ραντόσ Κινδφνου Ρεριουςιακϊν Στοιχείων που 
ζχουν ςυνάψει κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2014, 2015 και 2016 ι για όςο χρόνο είναι ςε λειτουργία (ςε 
περίπτωςθ που τυχόν ο οικονομικόσ φορζασ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο των τριϊν (3) ετϊν), με 
αναφορά του αντιςτοίχου αςφαλιηομζνου κεφαλαίου. Μεταξφ των ανωτζρων αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να εμφανίηουν τουλάχιςτον τρεισ (3) αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ με 
αςφαλιηόμενα κεφάλαια τουλάχιςτον 100.000.000,00 Ευρϊ. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. διατθρεί το δικαίωμα -κατά τθ φάςθ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ- να προβεί ςε ζλεγχο και 
διαςταφρωςθ τθσ ωσ άνω δθλωκείςασ εμπειρίασ. 

 
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 
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Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VIII του 
Ρροςαρτιματοσ Βϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Θ ωσ άνω 
δζςμευςθ δφναται να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ 
ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο. 

2.3 Κξηηήξην Αλάζεζεο   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
μόνο τιμισ, εφόςον τθροφνται απαρζγκλιτα οι προδιαγραφζσ  και όροι παροχισ των αςφαλιςτικϊν 
υπθρεςιϊν του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Λ ( Αναλυτικι Ρεριγραφι του Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ ) κακϊσ και οι λοιποί όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ τιμι των προσ παροχι αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν δίνεται όπωσ κακορίηεται ςτο Υπόδειγμα Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ III τθσ παροφςθσ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, για 
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 258 και 259 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
Ρ1/2390/2013 (ΨΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και τθν με αρ. 56902/215 Υπουργικι 
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Απόφαςθ (1924/Βϋ/02-06-2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ Υπουργικισ 
Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΨΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και του άρκρου 5 
τθσ με αρ. 56902/215 Υπουργικισ Απόφαςθσ (1924/Βϋ/02-06-2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 259 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα 
ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 257 του ν. 
4412/2016 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Εφόςον οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να επιςυνάψουν ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
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Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 
είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ 
Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα 
οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 
τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛΛ), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 302 του Ν. 4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV τθσ παροφςθσ. 

γ) τεχνικι προςφορά θ οποία κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ, προδιαγραφζσ και όρουσ που 
ζχουν τεκεί από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΑΕ με τθν παροφςα Διακιρυξθ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ.  

Με τθν τεχνικι προςφορά τουσ: 

α) όςοι οικονομικοί φορείσ χρθςιμοποιιςουν προαιρετικό ανταςφαλιςτι οφείλουν, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν: 

i) αποδεικτικό αξιολόγθςισ του προαιρετικοφ ανταςφαλιςτι από τον διεκνι οίκο αξιολόγθςθσ εξωτερικοφ 
S & P ι από αντίςτοιχο διεκνι οίκο αξιολόγθςθσ, με ελάχιςτθ βακμολογία  (Α-), κακϊσ και  

ii) πρωτότυπθ διλωςθ του προαιρετικοφ ανταςφαλιςτι, ςυνταχκείςα ςφμφωνα με το υπόδειγμα διλωςθσ 
του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, με το ακριβζσ ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ, το βακμό 
αξιολόγθςισ τουσ από τον Διεκνι Οίκο Αξιολόγθςθσ εξωτερικοφ S&P ι από αντίςτοιχο διεκνι οίκο 
αξιολόγθςθσ με ελάχιςτθ βακμολογία (A-), κακϊσ και ρθτι δζςμευςθ αυτϊν ότι αποδζχονται τον 
αςφαλιςτικό κίνδυνο ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, τθσ οποίασ ζχουν λάβει 
γνϊςθ. 

Β) όςοι οικονομικοί φορείσ δεν χρθςιμοποιιςουν προαιρετικό ανταςφαλιςτι οφείλουν, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν: 

i. κατάλογο των ςυμβατικϊν ανταςφαλιςτϊν τουσ από τον διεκνι οίκο αξιολόγθςθσ εξωτερικοφ S & P ι 
από αντίςτοιχο διεκνι οίκο αξιολόγθςθσ, με ελάχιςτθ βακμολογία  (Α-), κακϊσ και 
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ii. βεβαίωςθ των ςυμβατικϊν ανταςφαλιςτϊν τουσ περί φπαρξθσ εν ιςχφι τθσ μεταξφ τουσ ςφμβαςθσ 

 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. με τθν παροφςα διακιρυξθ και ιδίωσ με τα κεφάλαια «Ρίνακασ Αςφάλιςθσ και Προι 
Αςφαλιςτθρίου Συμβολαίου ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΡΕΛΟΥΣΛΑΚΫΝ ΣΤΟΛΩΕΛΫΝ ΤΘΣ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε» 
του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Λ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα 
με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ και ιδίωσ ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα Λ..  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 
πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει μόνο τιμισ, με τθν προαπαίτθςθ τθσ 
τιρθςθσ όλων των προδιαγραφϊν και όρων παροχισ των αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Λ 
( Αναλυτικι Ρεριγραφι του Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ) κακϊσ και των λοιπϊν 
όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,  ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ 
III τθσ διακιρυξθσ.  

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Θ τιμι των παρεχομζνων αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν δίνεται όπωσ κακορίηεται ςτο Υπόδειγμα Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ III τθσ παροφςθσ, ςε Ευρϊ . 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ αμοιβι του Αναδόχου, του προςωπικοφ και των ςυνεργατϊν του και τα 
οποιαδιποτε γενικά ι ειδικά ζξοδά του, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αμοιβϊν και αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν όλων των προςϊπων που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, των ςχετικϊν 
δαπανϊν μετακίνθςθσ και διαμονισ αυτϊν, υποχρεϊςεων αςφάλιςθσ, των ςχετικϊν αδειϊν, ο Ψόροσ 
Αςφαλίςτρων (Ψ.Α.) και θ Ειςφορά Εγγυθτικοφ Κεφαλαίου, οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, ωσ 
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα και β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 310 του ν. 4412/2016  και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ 
ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12)  μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κρίνει, κατά περίπτωςθ, 
αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί 
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και 
τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου 
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ 
παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 310 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ, προδιαγραφζσ και όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν  13/09/2017 και ϊρα 12:00μμ. 

  Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο 
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Για τα  αποτελζςματα του ελζγχου των ανωτζρω υπό ςτοιχεία α 
και β ςταδίων ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.  

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που 
προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηεται το άρκρο 313 ν. 4412/2016.  
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Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., θ οποία/οι οποίεσ κοινοποιείται/κοινοποιοφνται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω 
του ΕΣΘΔΘΣ.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω 
του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ 
τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ 
οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθ διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ 
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντελεςτεί θ κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο – Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ του ανακζτοντοσ φορζα, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ 
κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε 
πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 361 του ν. 
4412/2016 (Αϋ/147) ι μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ ι δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ 
πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ 
προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Θ προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά με τθ 
ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι 
αρχείου τφπου pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, του οποίου επθρεάηονται τα ςυμφζροντα, δικαιοφται να αςκιςει, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ προςφυγισ, ςφμφωνα 
με τθν παρ. 1 του άρκρου 365 του Ν. 4412/2016, παρζμβαςθ ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, για 
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τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει 
ςτθ διάκεςι του.  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,50 τοισ εκατό (0,50%) τθσ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Ψ.Ρ.Α.) τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το φψοσ του παραβόλου δεν μπορεί να 
είναι κατϊτερο των εξακοςίων (600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ. Αν 
από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν προκφπτει θ προχπολογιςκείςα αξία τθσ, για το παραδεκτό τθσ 
άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, κατατίκεται παράβολο φψουσ εξακοςίων (600) ευρϊ. Θ Α.Ε.Ρ.Ρ. 
αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ μζςω 
τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”. 
Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, θ οποία δζχεται εν όλω ι 
εν μζρει προςφυγι άλλου προςϊπου. 
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ 
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με τριμελι 
ςφνκεςθ, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και 
θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ 
ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, για τθν 
εκδίκαςθ των διαφορϊν αυτϊν εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)  

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και είναι ςφμφωνθ με το υπόδειγμα του 
Ραραρτιματοσ IV και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ,  που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ 
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ 
εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ 
παροφςασ. 

Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ κα αναπροςαρμόηεται ςχετικϊσ ϊςτε να ανταποκρίνεται πάντα 
κατά τα ανωτζρω ςτο ποςό τθσ προκαταβολισ που κα καταβάλλεται ςφμφωνα με το άρκρο 5.1 τθσ 
παροφςθσ ςτον Ανάδοχο. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Ζκαςτθ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι εκάςτου τμιματοσ από τθν ΕΥΔΑΡ Α.Ε. 

Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα ΩIV του Ρροςαρτιματοσ Β του ν. 4412/2016.  
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Θ ςφμβαςθ κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τα άρκρα 4,5 και 6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κακϊσ τουσ 
ειδικότερουσ όρουσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα Λ (Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και 
Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ) αυτισ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

Θ ανάκεςθ από τον Ανάδοχο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβο/ουσ δεν επιτρζπεται .  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ παραλαβι  των παρεχομζνων αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν του αναδόχου από τθν ΕΥΔΑΡ Α.Ε. κα 
γίνει ςε δφο τμιματα, ανά εξάμθνο. 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Ανά τμιμα, με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ 
Ψ.Ρ.Α., με τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 302§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1 τθσ παροφςασ, και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά 
τθν κακεμία τμθματικι  οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν από τθν ΕΥΔΑΡ Α.Ε..  .  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο  
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
των πιςτοποιιςεων τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, εφόςον προβλζπεται,  θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 
εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τον ανακζτοντα φορζα ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 12 του άρκρου 258 και τθν παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) επιβάλλεται (παρ. 3, του άρκρου 350 Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει) 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., που είναι 
ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του 
προσ τουσ χρόνουσ ανταπόκριςθσ για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τουσ χρόνουσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν 
κακϊσ  και τουσ όρουσ και οδθγίεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ωσ ορίηονται κάκε φορά ςτισ γραπτζσ εντολζσ 
εργαςίασ τθσ Ε.Υ.Δ.Α.Ρ. Α.Ε.,  και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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λαμβανομζνων υπόψθ των  ςχετικϊν προβλζψεων των Πρων Αςφάλιςθσ του Ραραρτιματοσ Λ και των τυχόν 
δοκειςϊν παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε με 
κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των 
τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από τα άρκρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΨΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων 
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
αρμόδια Επιτροπι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για 
όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των 
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
ςυμφωνθτικοφ με δικαίωμα προαίρεςθσ 73 θμερϊν.  
 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παραλαβι  των παρεχομζνων αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν του αναδόχου από τθν ΕΥΔΑΡ Α.Ε. κα γίνει ςε 
δφο τμιματα, ανά εξάμθνο. 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ 
Ε.Υ.Δ.Α.Ρ. Α.Ε. που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο παρόν άρκρο.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ ζλεγχοσ των Ραραδοτζων 
προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν αυτά πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που κακορίηονται ςτθ μεταξφ τθσ 
Ε.Υ.Δ.Α.Ρ. Α.Ε. και του Αναδόχου ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο Ανάδοχοσ. 

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ 
ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
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Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με απόφαςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να εγκρίνεται, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, 
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ 
γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Τπνθαηάζηαζε Αλαδόρνπ  

Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο θ υποκατάςταςι του ςτθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ εν όλω ι εν μζρει από 
άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο και θ εκχϊρθςθ ςε τρίτο τθσ εκτζλεςθσ μζρουσ ι του ςυνόλου του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΑΕ δικαιοφται να προχωριςει ςτθν 
καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ. 

    

 

 

                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

 

         ΙΩΑΝΝΘΣ ΜΡΕΝΙΣΘΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Θ προςφορά του προμθκευτι κα αποτελείται από τουσ φακζλουσ των άρκρων 2.4.3. και 2.4.4. τθσ 
Διακιρυξθσ. 

Ο φάκελοσ που κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ - ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» κα 
περιζχει ςτοιχεία για όλα τα ηθτοφμενα ςτο άρκρο 2.4.3. τθσ Διακιρυξθσ και ςτο παρόν Ραράρτθμα Λ. 

Ο φάκελοσ που κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» κα περιζχει απαραιτιτωσ και με ποινι 
αποκλειςμοφ τθν οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. 
τθσ Διακιρυξθσ και ςτο παρόν Ραράρτθμα Λ. 

Οι δφο φάκελοι κα υποβλθκοφν τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  

Κριτιριο αξιολόγθςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 2.3. τθσ 
Διακιρυξθσ .  

 

 

Α.  ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ «ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΘΣ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε» 

 

Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ: Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (Εταιρεία Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Ρρωτευοφςθσ Α.Ε.) 

ΑΦΜ: 094079101 ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΫΝ ΕΡΛΩΕΛΘΣΕΫΝ 

Ϋρωποφ 156, Τ.Κ 11146 Γαλάτςι Ακινα 

Αςφαλιςμζνοσ: Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (Εταιρεία Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Ρρωτευοφςθσ Α.Ε.) 

Ρερίοδοσ αςφάλιςθσ: Από……………..(ϊρα 00:00) μζχρι………………………(ϊρα 00:00) 

Επαγγελματικι Δραςτθριότθτα: Διφλιςθ, προμικεια νεροφ και παροχζσ υπθρεςιϊν αποχζτευςθσ ςτο 
νομό Αττικισ 

Αςφαλιηόμενα ποςά / περιγραφι αςφαλιηόμενων αντικειμζνων: 

Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι των εγκαταςτάςεων και των αςφαλιηόμενων ποςϊν. 

 

1) ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 23 & ΙΛΙΣΙΩΝ, ΔΘΜΟΣ ΗΩΓΑΦΟΥ 

Α. ΚΤΙΙΑΚΑ 

Ρολυϊροφο κτίριο με φζροντα οργανιςμό από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, τοιχοποιίεσ οπτόπλινκων ι και 
ξθράσ δόμθςθσ (εςωτερικά) και ταράτςα, με υπόγειο, ιςόγειο, μεςϊροφο και τζςςερισ πλιρεισ ορόφουσ. 

Ζχει ανεγερκεί τθν δεκαετία 1965-1975 ςε οικόπεδο επιφανείασ περίπου 2.700m². 

Στο κτίριο ςτεγάηονται διοικθτικζσ υπθρεςίεσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. κακϊσ και οριςμζνα ςυνεργεία τθσ (υπόγειο). 

Οι επιφάνειεσ ανά επίπεδο ςφμφωνα με Αρχιτεκτονικι αποτφπωςθ του 2008 είναι: 

- Υπόγειο 1.700m² 

- Λςόγειο 1.050m² 
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- Προφοι 4.160m² (4x1.040m²) 

Σφνολο 6.910m² 

 
Θ αξία του κτιρίου ςε αξία αντικατάςταςθσ καινουργοφσ είναι: 7.500.000 €. 

 
Β. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ/ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

Εξοπλιςμόσ γραφείων και διάφορα μθχανιματα και εγκαταςτάςεισ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν (Τομζασ 
Συντιρθςθσ Ακθνϊν, αποκθκευτικοί χϊροι γραφικισ φλθσ, ςυνεργείο οχθμάτων κλπ.).  

Το Ρεριεχόμενο ςε αξία αντικατάςταςθσ είναι: 3.500.000€ 

 
Σφνολο Αςφαλιηομζνου Κεφαλαίου: 11.000.000€ 

 

2) ΡΕΙΟΧΘ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟ ΚΑΡΟΤΑ Τ.Κ.13671, ΑΧΑΝΑΙ 

Α. ΚΤΙΙΑΚΑ 

Ρεριφραγμζνθ οικοπεδικι ζκταςθ επιφανείασ άνω των 150.000m² ςτθν περιοχι Μενιδίου, πλθςίον  
Στρατοπζδου ΚΑΡΟΤΑ, με εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ νεροφ που καλφπτουν κατά το 35% περίπου τισ 
ανάγκεσ του Λεκανοπεδίου Αττικισ. 

Τα διάφορα κτίςματα που εξυπθρετοφν τθν δραςτθριότθτα διακρίνονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

i) ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΕΣ ΑΡΟΘΘΚΕΣ (Νο1, Νο2) 

Κτίρια καταςκευαςμζνα ςε βάςθ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, φζροντα οργανιςμό ανωδομισ από 
μεταλλικι καταςκευι, τοιχοπλθρϊςεισ εν μζρει από τςιμεντολικοδομι ι οπτοπλινκοδομι και εν μζρει 
από μεταλλικά panels και επικάλυψθ από πάνελ πολυουρεκάνθσ επίςθσ. 

Ζχει αναφερκεί χρονολογία καταςκευισ 1985 και επιφάνειεσ: 

ΚΤΛΛΟ Νο 1 (αποκικθ παλαιοφ εξοπλιςμοφ κλπ.): 4.080m² 

ΚΤΛΛΟ Νο 2 (αποκικθ ξυλείασ, λιπαντικϊν κλπ.): 4.080m² 

 

ii) ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΑΡΟΘΘΚΘ (Νο 3) 

Πμοια καταςκευι με τισ Νο 1,2, αλλά ςτο εςωτερικό τθσ ζχουν διαμορφωκεί χϊροι γραφείων ςε δφο 
επίπεδα. 

(Αποκθκεφονται θλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά και ορειχάλκινα εξαρτιματα κλπ.). Ζτοσ ανεγζρςεωσ 
2004.  

Συνολικι επιφάνεια: 2.640m² 

 

iii) ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΤΙΙΟ 

Νζο πολυϊροφο κτίριο καταςκευαςμζνο με ςκελετό από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα με ταράτςα (καταςκευι 
μετά το 2008), τοιχοπλθρϊςεισ οπτοπλινκοδομϊν κλπ. Ρεριλαμβάνει: 

Υπόγειο 300m² 

Λςόγειο 680m² 

Προφο 300m² 

Δϊμα 25m²  
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Συνολικισ επιφανείασ: 1.305m² 

 

iv) ΚΤΙΙΟ ΧΘΜΕΙΟΥ 

Καταςκευι όπωσ για το Σφνκετο κτίριο (αποπεράτωςθ 2010).  

Συνολικι επιφάνεια: 650m² 

 

v) ΔΙΑΦΟΑ ΚΤΙΙΑ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ Μ.Ε.Ν. 

1. Κτίριο Καυςτικοφ Νατρίου – Ανατολικι Μονάδα (υπόγειο, ιςόγειο), Καταςκευι Μπετόν Ταράτςα, Ζτουσ 
Καταςκευισ 2004 και ςυνολικισ επιφάνειασ 240 m². 

2. Κτίριο Καυςτικοφ Νατρίου – Δυτικι Μονάδα (υπόγειο, ιςόγειο), καταςκευι Μπετόν Ταράτςα, Ζτουσ 
Καταςκευισ 2004 και ςυνολικισ επιφάνειασ 290m² 

3. Αποκικθ Κειικοφ Αργιλίου – παλιά μονάδα (θμιυπόγειο, ιςόγειο), Ζτουσ Καταςκευισ 1978 και 
ςυνολικισ επιφάνειασ 1.800m² 

4. Κτίριο χλωρίου, καταςκευι Μπετόν Ταράτςα, Ζτουσ Καταςκευισ 1986 και ςυνολικισ επιφάνειασ 255m² 

5. Αποκικθ Κειικοφ Αργιλίου (νζα μονάδα), καταςκευι Μπετόν Ταράτςα, Ζτουσ Καταςκευισ 1982 και 
ςυνολικισ επιφάνειασ 200m² 

6. Κτίριο πολυθλεκτρολφτθ (παλιά μονάδα) καταςκευι Μπετόν Ταράτςα, Ζτουσ Καταςκευισ 2004 και 
ςυνολικισ επιφάνειασ 180m² 

7. Ραλιά ΜΕΝ. Μθχανοςτάςιο φίλτρων (ιςόγειο), Κλίνεσ διφλιςθσ (ιςόγειο, όροφοσ), καταςκευισ Μπετόν 
Ταράτςα, Ζτουσ Καταςκευισ 1978 και ςυνολικισ επιφάνειασ 2.030m² 

8. Νζα ΜΕΝ. Καταςκευι Μπετόν Ταράτςα, Ζτουσ Καταςκευισ 1992 

9. Συνεργεία. Ζτουσ Καταςκευισ 1978 και ςυνολικισ επιφάνειασ 90m² 

10. Υ/Σ, καταςκευι Μπετόν Ταράτςα, ζτουσ καταςκευισ 1978 και ςυνολικισ επιφάνειασ 40m² 

Θ καταςκευι των ανωτζρω κτιρίων ζχει γίνει κατά κανόνα με ςκελετό από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, 
τοιχοποιίεσ οπτοπλινκοδομϊν κλπ. 
 

Συνολικι επιφάνεια εγκαταςτάςεων ΜΕΝΛΔΛΟΥ: 17.880m² 

 

Θ ςυνολικι αξία των κτιρίων ςε αξία αντικατάςταςθσ καινουργοφσ είναι: 18.200.000€ και επιμερίηεται ωσ 
εξισ: 

 

- Κτίρια Αποκθκϊν 1,2,3  10.500.000€ 
- Σφνκετο κτίριο και Κτίριο Ωθμείου    3.200.000€ 
- Λοιπά κτίρια       4.500.000€ 

 
 
Στα κτιριακά τθσ Μ.Ε.Ν. ΜΕΝΛΔΛΟΥ δεν ζχουν περιλθφκεί οι δεξαμενζσ και οι λοιπζσ καταςκευζσ 
επεξεργαςίασ (φίλτρα κλπ.).  

 

Β. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Το Ρεριεχόμενο ςε  αξία αντικατάςταςθσ είναι: 20.100.000 €   
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Σφνολο Αςφαλιηομζνου Κεφαλαίου: 35.700.000€ 

 

3) ΩΩΡΟΥ 156 – ΓΑΛΑΤΣΙ 

Μονάδα Επεξεργαςίασ Νεροφ και κτίριο Διοίκθςθσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ.  ςε  οικοπεδικι ζκταςθ επιφάνειασ 
περίπου 250 ςτρεμμάτων που περικλείεται από τισ οδοφσ (ενδεικτικά αναφερόμενεσ Ϋρωποφ, Ρανουργιά, 
Αγ. Ειρινθσ κλπ). 

Θ μονάδα περιλαμβάνει, τισ δεξαμενζσ νεροφ και τον εξοπλιςμό ανακυκλοφορίασ κλπ. δράςεων που 
απαιτοφνται για τθν επεξεργαςία και διάφορα κτίρια εξυπθρζτθςθσ ςυνεργείων, γραφείων, 
μθχανοςταςίων κλπ. 

Στον ίδιο χϊρο ζχει καταςκευαςτεί το κτίριο διοίκθςθσ, το οποίο είναι πολυϊροφο και ζχει επιφάνεια 
καλφψεωσ περίπου 1.940m². 

Θ καταςκευι ζχει γίνει τμθματικά μετά το  1930. 

 

Α. ΚΤΙΙΑΚΑ (πλθν δεξαμενϊν) 

1. ΚΤΙΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 

Κτίριο καταςκευαςμζνο το 1988 με ςκελετό από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, τοιχοπλθρϊςεισ 
οπτοπλινκοδομϊν κλπ, όπου ςτεγάηονται οι Διοικθτικζσ  Υπθρεςίεσ τθσ εταιρείασ: 

 

 υπόγειο επιφανείασ 1.565m² 

 ιςόγειο 1.940m² 

 Α’ όροφο 1.360m² 

 Β’ όροφο 970m² 

 Δϊμα 60m² 

 Συνολικι επιφάνεια 5.895m². 

 

Θ αξία του κτιρίου ςε αξία αντικατάςταςθσ  καινουργοφσ είναι: 7.523.735€ 

 

2. ΛΟΙΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (πλθν δεξαμενϊν) 

Διάφορα κτίςματα  ενδεικτικά αναφερόμενα ωσ ακολοφκωσ: 

- Κτίριο πλθροφορικισ (2005) 

- Κτίριο καυςτικισ ςόδασ 

- Γραφεία διυλιςτθρίου 

- Αντλιοςτάςιο, πλφςθ φίλτρων 

- Κτίριο κειικοφ αργιλίου 

- Κτίριο Τομζα Θρακλείου (1999) 

- Κτίριο Ροιοτικοφ Ελζγχου 

- Κτίρια Θ/Μ 

- Υπόςτεγο οχθμάτων 

- Γραφείο κινιςεωσ κλπ. 
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Θ αξία του κτιρίου ςε αξία αντικατάςταςθσ  καινουργοφσ είναι:  4.500.000 € 

 

Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ, αποτελοφμενεσ από δυο τμιματα: 

α) Τθ μονάδα 1930 με παραγωγι 170.000cm3 τθν θμζρα  (παλαιά μονάδα) με γενικι περιγραφι ωσ 
ακολοφκωσ: 

 Ρζντε δεξαμενζσ κακίηθςθσ διαςτάςεων 32,1μ. Ω 37,6μ. Ω 5,3μ. 

 Μια δεξαμενι κακίηθςθσ διαςτάςεων 49,0μ. Ω 49,0μ. Ω 5,5μ 

 Δζκα φίλτρα διαςτάςεων 8,40μ. Ω 7,40μ. παροχισ  9.000 κ.μ. θμερθςίωσ/ φίλτρο 

 Ζξι φίλτρα διαςτάςεων 13,75μ. Ω 7,40μ.  , παροχισ 15.000 κ.μ. θμερθςίωσ/ φίλτρο  

 

β) Τθ μονάδα 1950 με παραγωγι 370.000 cm3  τθν θμζρα (νζα μονάδα) με γενικι περιγραφι ωσ 
ακολοφκωσ: 

 Τρείσ δεξαμενζσ κακίηθςθσ διαςτάςεων 110μ. Ω 30μ. Ω 4,60μ. 

 Δεκατζςςερα φίλτρα διαςτάςεων 11,70μ. Ω 13,75μ. παροχισ 28.000 κ.μ. θμερθςίωσ/ φίλτρο 

Θ επεξεργαςία του νεροφ ςυνίςταται ςτα ακόλουκα ςτάδια: 

i. 1ο Στάδιο: Ρροςκικθ χλωρίου (προχλωρίωςθ – απολφμανςθ) 

ii. 2ο Στάδιο: Ρροςκικθ κειικοφ αργιλίου (κροκίδωςθ) 

iii. 3ο Στάδιο: Κακίηθςθ 

iv. 4ο Στάδιο: Ψίλτρανςθ 

v. 5ο Στάδιο: Μεταχλωρίωςθ 

 

Θ αξία του ςε αξία αντικατάςταςθσ καινουργοφσ  είναι:  13.000.000 € 

 

Σφνολο Αςφαλιηομζνου Κεφαλαίου: 25.023.735€ 

Β. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Αξία εγκαταςτάςεων Μ.Ε.Ν. Γαλατςίου  

 

Σφνολο μθχανθμάτων και 
εξοπλιςμοφ ςε αξία 
αντικατάςταςθσ:  

40.000.000€  

Εγκαταςτάςεισ κτιρίου διοίκθςθσ: 

Εγκαταςτάςεισ κτιρίου πλθροφορικισ: 

Λοιπζσ εγκαταςτάςεισ (τομζα): 

 

Λοιπό Ρεριεχόμενο εν γζνει ςε αξία αντικατάςταςθσ: 35.071.203€ 

Σφνολο Αςφαλιηομζνου Κεφαλαίου: 75.071.203€ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά καλφπτονται οι κίνδυνοι: 

 Ρυρκαγιά, κεραυνόσ, ζκρθξθ 
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 Τρομοκρατικζσ Ενζργειεσ 
 Στάςεισ, Απεργίεσ, Οχλαγωγίεσ, Ρολιτικζσ Ταραχζσ 
 Κακόβουλεσ Ενζργειεσ 
 Σειςμόσ 
 Ραλιρροϊκό κφμα (τςουνάμι) ςυνεπεία ςειςμοφ 
 Κακίηθςθ/κατολίςκθςθ εδάφουσ ςυνεπεία καλυπτόμενου κινδφνου 
 Ρλθμμφρα, Κφελλα, Καταιγίδα 
 Ωιόνι, χαλάηι, παγετόσ 
 Διάρρθξθ ςωλθνϊςεων/ δεξαμενϊν φδρευςθσ – κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ και αποχζτευςθσ, 

διαρροι sprinklers 
 Κλοπι, Λθςτεία 
 Βραχυκφκλωμα (Ηθμιά από Ρυρκαγιά ςε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, μθχανιματα λόγω 

βραχυκυκλϊματοσ αυτϊν) 
 Τυχαία Κραφςθ Κρυςτάλλων 
 Τυχαία Κακίηθςθ, Φψωςθ/ Κατολίςκθςθ Εδάφουσ 
 Αςτικι Ευκφνθ για Υλικζσ Ηθμιζσ ζναντι Τρίτων ι και Γειτόνων ςυνεπεία μεταδόςεωσ πυρκαγιάσ 

και/ ι εκριξεωσ 
 Αυτόματθ κάλυψθ νεοαποκτθκζντων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων  
 Δαπάνεσ Ρροςωρινισ Μεταςτζγαςθσ, φφλαξθσ  
 Δαπάνεσ αποκομιδισ ςυντριμμάτων 
 Δαπάνεσ επαγγελματιϊν  
 Δαπάνεσ δθμοςίων αρχϊν   
 Δαπάνεσ αποτροπισ, περιοριςμοφ ηθμιάσ, προςταςίασ 
 Αυτόματθ αναςφςταςθ αςφαλιηομζνου κεφαλαίου μετά από Υλικι Ηθμιά (εξαίρεςθ των 

καταςτροφικϊν κινδφνων κακϊσ και των καλφψεων που παρζχονται ςε Α’ Κίνδυνο/υπο-όρια 
ευκφνθσ) με καταβολι αναλογικϊν αςφαλίςτρων 

 Προσ 72 ωρϊν 
 Ρροςταςία Υπαςφάλιςθσ – Προσ Ρρόνοιασ για το 15% 
 Ειδικόσ Προσ Μθχανικϊν Βλαβϊν (δεν ιςχφει για τθ διεφκυνςθ Λαοδικείασ 23 & Λλιςίων, Διμοσ 

Ηωγράφου) 
 Σειςμόσ και/ι πυρκαγιά από Σειςμό (ςυμπεριλαμβανομζνων των κεμελίων εφ’ όςον ζχει 

υπολογιςκεί αντίςτοιχα και θ αξία τουσ ςτα αςφαλιηόμενα κεφάλαια) 
 Διαρροι Sprinklers  
 Ρεριουςιακά Στοιχεία υπό καταςκευι για Εργαςίεσ ζωσ προχπολογιςμοφ ΕΥΫ 50.000,- . Σε 

περίπτωςθ εργαςιϊν άνω των ΕΥΫ 50.000,- θ κάλυψθ κα εξετάηεται ανά περίπτωςθ.  
 Άδεια Κερμϊν Εργαςιϊν 

 

ΥΡΟ-ΠΙΑ ΕΥΘΥΝΘΣ ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 Βραχυκφκλωμα (Ηθμιά από Ρυρκαγιά ςε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, μθχανιματα λόγω 
βραχυκυκλϊματοσ αυτϊν) ςε Α’ Κίνδυνο με ανϊτατο όριο ευκφνθσ προσ αποηθμίωςθ μζχρι 
του ποςοφ των 200.000€ ανά περιςτατικό και ςυνολικά για όλθ τθν περίοδο αςφάλιςθσ. 

 Κλοπι διαρριξεωσ ι αναρριχιςεωσ – ςυμπεριλαμβανομζνων ηθμιϊν κλζπτθ ςτα 
αςφαλιςμζνα αντικείμενα – ςε Α’ Κίνδυνο με ανϊτατο όριο ευκφνθσ προσ αποηθμίωςθ 
5.000.000€ ανά περιςτατικό και ςυνολικά για όλθ τθν περίοδο αςφάλιςθσ. 

 Τυχαία Κραφςθ Κρυςτάλλων ςε Α’ Κίνδυνο με ανϊτατο όριο ευκφνθσ προσ αποηθμίωςθ μζχρι 
του ποςοφ των 20.000€ ανά περιςτατικό και ςυνολικά για όλθ τθν περίοδο αςφάλιςθσ ανά 
διεφκυνςθ κινδφνου. 

 Αςτικι Ευκφνθ για Υλικζσ Ηθμιζσ ζναντι Τρίτων ι και Γειτόνων ςυνεπεία μεταδόςεωσ 
πυρκαγιάσ και/ ι εκριξεωσ με ανϊτατο όριο ευκφνθσ προσ αποηθμίωςθ μζχρι του ποςοφ 
500.000€ ανά περιςτατικό και ςυνολικά για όλθ τθν περίοδο αςφάλιςθσ 

 Τρομοκρατικζσ Ενζργειεσ με ανϊτατο όριο ευκφνθσ προσ αποηθμίωςθ μζχρι του ποςοφ των 
10.000.000€ ανά περιςτατικό και ςυνολικά για όλθ τθν περίοδο αςφάλιςθσ 
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 Αυτόματθ κάλυψθ νεοαποκτθκζντων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων μζχρι ποςοςτοφ 10% 
επί τθσ ςυνολικισ αξίασ των αςφαλιηόμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων, με υποχρζωςθ 
ενθμζρωςθσ των αςφαλιςτϊν εντόσ 90 θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ και 
καταβολι αναδρομικϊν αςφαλίςτρων 

 Δαπάνεσ Μεταςτζγαςθσ, φφλαξθσ  με ανϊτατο όριο ευκφνθσ προσ αποηθμίωςθ μζχρι του 
ποςοφ των  50.000 € ανά περιςτατικό και ςυνολικά για όλθ τθν περίοδο αςφάλιςθσ ανά 
διεφκυνςθ κινδφνου. 

 Δαπάνεσ αποκομιδισ ςυντριμμάτων,  δαπάνεσ επαγγελματιϊν, δαπάνεσ δθμοςίων αρχϊν  
μζχρι 5% του Αςφαλιηομζνου Κεφαλαίου, με τθν προχπόκεςθ ότι οι ανωτζρω δαπάνεσ ζχουν 
υπολογιςκεί ςτθν αςφαλιηόμενθ αξία των κτθρίων. 

 Δαπάνεσ αποτροπισ, περιοριςμοφ ηθμίασ, προςταςίασ μζχρι 10% αυτισ 

 Μθχανικζσ Βλάβεσ με ανϊτατο όριο ευκφνθσ προσ αποηθμίωςθ, μζχρι του ποςοφ των 
100.000€ ανά περιςτατικό και ςυνολικά για όλθ τθν περίοδο αςφάλιςθσ και υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι θ αξία του Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ ςυμπ/ται ςτα αςφαλιςμζνα κεφάλαια 

 Σειςμόσ και/ι πυρκαγιά από Σειςμό (ςυμπεριλαμβανομζνων των κεμελίων εφ’ όςον ζχει 
υπολογιςκεί αντίςτοιχα και θ αξία τουσ ςτα αςφαλιηόμενα κεφάλαια), κακίηθςθ, φψωςθ, 
κατολίςκθςθ εδάφουσ με ανϊτατο όριο ευκφνθσ προσ αποηθμίωςθ μζχρι του ποςοφ των 
40.000.000€ ανά περιςτατικό και ςυνολικά για όλθ τθν περίοδο αςφάλιςθσ  

 Σα ανωτζρω υπο-όρια δεν προςαυξάνουν τα Αςφαλιςμζνα Κεφάλαια Τλικϊν Ηθμιϊν κάκε 
διεφκυνςθσ κινδφνου που αποτελοφν και τα ανϊτατα όρια ευκφνθσ αποηθμίωςθσ 

 

ΑΡΑΛΛΑΓΕΣ KATABΟΛΘΣ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ 

Για τισ διευκφνςεισ Γαλάτςι (Ωρωποφ 156) &  Μενίδι (Στρατόπεδο Καποτά) 

 Καιρικά Ψαινόμενα ιτοι  Καταιγίδα, κφελλα, Ρλθμμφρα, Ωιόνι, Ωαλάηι, Ραγετό :  5% επί του ποςοφ 
τθσ ηθμιάσ με ελάχιςτο το ποςό των 25.000€ 

 Διάρρθξθ ςωλθνϊςεων – Υπερχείλιςθ δεξαμενϊν  φδρευςθσ, κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ, Ρυρόςβεςθσ 
και αποχζτευςθσ: 25.000€ για κάκε ζνα ηθμιογόνο γεγονόσ 

 Βραχυκφκλωμα (Ηθμιά από Ρυρκαγιά ςε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, μθχανιματα λόγω βραχυκυκλϊματοσ 
αυτϊν): 3.000€ για κάκε ζνα ηθμιογόνο γεγονόσ  

 Τυχαία Κραφςθ Κρυςτάλλων:  3.000€ για κάκε ζνα ηθμιογόνο γεγονόσ  
 Για κάκε άλλο αςφαλιςμζνο κίνδυνο: 25.000€ για κάκε ζνα ηθμιογόνο γεγονόσ  
 Μθχανικζσ Βλάβεσ:  5%  επί του ποςοφ τθσ ηθμιάσ με ελάχιςτο το ποςό των 5.000€ 
 Σειςμόσ και/ι πυρκαγιά ςυνεπεία ςειςμοφ, κακίηθςθ, φψωςθ, κατολίςκθςθ εδάφουσ : 2% επί του 

αςφαλιηομζνου κεφαλαίου κάκε διεφκυνςθσ κινδφνου για κάκε ζνα ηθμιογόνο γεγονόσ. 
 

Για τθ διεφκυνςθ Λαοδικείασ & Ιλιςίων  

 

 Καιρικά Ψαινόμενα ιτοι  Καταιγίδα, κφελλα, Ρλθμμφρα, Ωιόνι, Ωαλάηι, Ραγετό:  
- Υπόγεια: 10% τθσ ηθμιάσ με ελάχιςτο 2.000€ ανά ηθμιογόνο γεγονόσ 
- Λοιποί Ωϊροι: 10% τθσ ηθμιάσ με ελάχιςτο 1.000€ , ανά ηθμιογόνο γεγονόσ 

 Διάρρθξθ ςωλθνϊςεων – Υπερχείλιςθ δεξαμενϊν  φδρευςθσ, κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ, Ρυρόςβεςθσ 
και αποχζτευςθσ:  
- Υπόγεια: 10% τθσ ηθμιάσ με ελάχιςτο 2.000€ ανά ηθμιογόνο γεγονόσ 
- Λοιποί Ωϊροι: 10% τθσ ηθμιάσ με ελάχιςτο 1.000€ , ανά ηθμιογόνο γεγονόσ 

 Βραχυκφκλωμα (Ηθμιά από Ρυρκαγιά ςε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, μθχανιματα λόγω βραχυκυκλϊματοσ 
αυτϊν): 300€ για κάκε ζνα ηθμιογόνο γεγονόσ  

 Τυχαία Κραφςθ Κρυςτάλλων:  300€ για κάκε ζνα ηθμιογόνο γεγονόσ  
 Κλοπισ: 10% επί του ποςοφ τθσ ηθμιάσ με ελάχιςτο 1.000€ ανά ηθμιογόνο γεγονόσ 
 Σειςμόσ και/ι πυρκαγιά ςυνεπεία ςειςμοφ, κακίηθςθ, φψωςθ, κατολίςκθςθ εδάφουσ : 2% επί του 

αςφαλιηομζνου κεφαλαίου  
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 Ο Αςφαλιηόμενοσ υποχρεοφται να διατθρεί όλεσ τισ διατάξεισ και οδθγίεσ αςφαλείασ οι οποίεσ 
κακορίηονται από το νόμο και τισ αρχζσ ι ςυμφωνοφνται από αυτι τθ ςφμβαςθ, ςε καλι κατάςταςθ. 

 Ο Αςφαλιςμζνοσ λαμβάνει κάκε αντικειμενικά ςωςτό μετρό προςταςίασ των αςφαλιςμζνων 
περιουςιακϊν ςτοιχείων προσ αποφυγι ηθμιάσ ι απϊλειασ. 

 Πλα τα μζςα αςφαλείασ και ςυςτιματα ςυναγερμοφ λειτουργοφν όταν τα κτίρια είναι κλειςτά για 
εργαςία, επικεωροφνται και ςυντθροφνται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι. 

 Πλα τα μζτρα πυραςφάλειασ ελζγχονται και ςυντθροφνται ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ, υπάρχει 
ζλεγχοσ των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν εγκαταςτάςεων, μζτρα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και 
24ωρθ φφλαξθ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Ρεριοχι Στρατόπεδο Καποτά, 13671 , Αχαρναί και Ϋρωποφ 156, 
Γαλάτςι (όχι Λαοδικείασ 23 & Λλιςίων, Ηωγράφου) 

 Θ βάςθ Αποτίμθςθσ για τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία του αςφαλιηομζνου είναι ςε αξίεσ 
αντικατάςταςθσ. 

 Επικεϊρθςθ των αςφαλιηόμενων εγκαταςτάςεων από τον τεχνικό τθσ Αςφαλιςτικισ Εταιρείασ εντόσ 
τθσ περιόδου αςφάλιςθσ με τθν υποχρζωςθ του αςφαλιηομζνου να ακολουκιςει τυχόν προτάςεισ 
βελτίωςθσ, οι οποίεσ κα ςυμφωνθκοφν και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζρθ και κα κρικοφν 
υποχρεωτικζσ για τθν αςφάλεια και προςταςία εγκαταςτάςεων. 

 θτά ςυμφωνείται ότι για το προςδιοριςμό των Αςφαλιηόμενων Αξιϊν ςε αξίεσ αντικατάςταςθσ κα 
λαμβάνεται υπ’ όψιν θ εκτίμθςθ αξιϊν τθσ Ζκκεςθσ Νο 2012-10071, αποκλειςτικά με τθν ζγγραφθ 
ςυναίνεςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΑΕ. 

 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν κάλυψθ του ςειςμοφ, είναι θ οικοδομι να είναι κτιςμζνθ μετά το 
1960, με εγκεκριμζνθ άδεια. 

 θτά ςυμφωνείται ότι ςτθ διεφκυνςθ Ρεριοχι Στρατόπεδο Καποτά, 13671 , Αχαρναί εφόςον 
υφίςταται και άλλεσ εγκαταςτάςεισ για τισ οποίεσ οι αξίεσ αντικατάςταςθσ τουσ δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται  ςτο Αςφαλιηόμενο Κεφάλαιο δεν κα λθφκοφν υπόψθ ωσ προσ πικανι 
υπαςφάλιςθ,  ςε περίπτωςθ ηθμίασ 

 θτά ςυμφωνείται ότι ςτθ διεφκυνςθ Ωρωποφ 156, Γαλάτςι οι Αςφαλιηόμενεσ Αξίεσ είναι κοντά ςτθν 
πραγματικότθτα και δεν είναι ςυμβατζσ με τισ λογιςτικζσ αξίεσ παγίων   

 Ειδικότερα αναφορικά με τισ ΜΕΝ ο Ανάδοχοσ κάνει αποδεκτι τθν όποια λειτουργικότθτα τουσ ςε 
περίπτωςθ ηθμιάσ. 

 Ο τρόποσ εξόφλθςθσ τθσ ςφμβαςθσ των παρεχομζνων αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν του αναδόχου από 
τθν ΕΥΔΑΡ Α.Ε. κα γίνει ςε δφο τμιματα, ανά εξάμθνο (ωσ αναφορά ςτο 5.1.1). 
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Β.       ΟΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΟΥ «ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ  

  

  

1. ΟΛΣΜΟΛ  

  

Οι ακόλουκοι οριςμοί κακϊσ και οι ειδικοί οριςμοί  που αναφζρονται ςτο τμιμα Λ,   όπου απαντϊνται ςτο 

παρόν αςφαλιςτιριο, ζχουν αποκλειςτικά και µόνον τθν ζννοια που δίδεται κατωτζρω και ςτο αντίςτοιχο 

μζροσ των ειδικϊν οριςμϊν του τμιματοσ Λ. 

  

1. ΛΘΡΤΘΣ ΤΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο µε το οποίο θ Εταιρία κατάρτιςε το παρόν αςφαλιςτιριο για λογαριαςμό 
δικό του ι τρίτου και κατονομάηεται ςτον πίνακα αςφάλιςθσ. Τον Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ βαρφνουν όλεσ 
οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το αςφαλιςτιριο εκτόσ από εκείνεσ που από τθ φφςθ τουσ πρζπει 
να εκπλθρωκοφν από τον Αςφαλιςµζνο.  
 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  

Το φυςικό ι νοµικό πρόςωπο, το οποίο είναι ο ιδιοκτιτθσ (κφριοσ) τθσ αςφαλιηόμενθσ περιουςίασ και 
υπζρ του οποίου παρζχεται θ αςφαλιςτικι κάλυψθ. Αν το πρόςωπο αυτό είναι ιδιοκτιτθσ εξ’ 
αδιαιρζτου, θ αςφαλιςτικι κάλυψθ επεκτείνεται µόνο ςτο ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ του. 

3. ∆ΛΚΑΛΟΥΩΟΣ ΤΟΥ ΑΣΨΑΛΛΣΜΑΤΟΣ (ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΕΛΝΑΛ Ο ΑΣΨΑΛΛΣΜΕΝΟΣ)  
Το φυςικό ι νοµικό πρόςωπο το οποίο δικαιοφται να ειςπράξει μζροσ ι το ςφνολο του αςφαλίςματοσ. 
 

4. ΑΣΨΑΛΛΣΤΘΛΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ / ΑΣΨΑΛΛΣΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ 
Θ πρόταςθ αςφάλιςθσ, οι οριςμοί, οι προχποκζςεισ, οι ςυμφωνίεσ, οι εξαιρζςεισ, ο πίνακασ αςφάλιςθσ 
και τα τμιματα του του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 
 

5. ΑΣΨΑΛΛΣΤΛΚΟ ΣΥΜΨΕΟΝ 
Θ οικονομικι ςχζςθ μεταξφ του Αςφαλιςµζνου ι Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ µε τθν αςφαλιηόμενθ περιουςία 

/ αντικείμενο αςφάλιςθσ, θ οποία προςδιορίηει και τθν ζκταςθ του αςφαλίςματοσ που µπορεί να 

δικαιοφται να ειςπράξει ο Δικαιοφχοσ του αςφαλίςματοσ. 

 

6. ΑΣΨΑΛΛΣΤΛΚΟΣ ΚΛΝ∆ΥΝΟΣ  
Θ πικανότθτα επζλευςθσ περιςτατικοφ (ηθμιογόνου γεγονότοσ) το οποίο επιφζρει ςτον Αςφαλιηόμενο 

ηθμία που καλφπτεται από τθν αςφαλιςτικι ςφµβαςθ. 

 

7. ΕΤΑΛΛΑ 

Θ Αςφαλιςτικι Εταιρία………………………………………… 

 

8. ΑΣΨΑΛΛΗΟΜΕΝΘ ΡΕΛΟΥΣΛΑ / ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΑΣΨΑΛΛΣΘΣ 

Θ αςφαλιηόμενθ περιουςία / το αντικείµενο του αςφαλιςτικοφ ςυμφζροντοσ όπωσ ορίηεται ςτον πίνακα 

αςφάλιςθσ του παρόντοσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 

 

9. ΑΣΨΑΛΛΗΟΜΕΝΟ ΡΟΣΟ  

Το χρθµατικό ποςό, μζχρι του οποίου ευκφνεται θ Εταιρία ωσ ανϊτατο όριο, ςυνολικά ι κατά αντικείµενο 

ι κατά περίπτωςθ του αςφαλιςτικοφ ςυμφζροντοσ. 
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10. ΑΣΨΑΛΛΣΜΑ  

Θ υποχρζωςθ (παροχι) τθσ Εταιρίασ, θ οποία προκφπτει από επζλευςθ αςφαλιςτικοφ κινδφνου που 

καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και ςυνίςταται, είτε ςε χρθματικι καταβολι, ι ςε αυτοφςια 

αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ, ςφμφωνα µε τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 

 

11. ΤΕΩΟΥΣΑ ΡΑΓΜΑΤΛΚΘ ΑΞΛΑ 

Το κόςτοσ επιδιόρκωςθσ ι αντικατάςταςθσ κατά τθ ςτιγμι τθσ απϊλειασ ι ηθμίασ με υλικό ίδιου τφπου 

και ποιότθτασ, μείον τθσ πρόβλεψθσ για υλικι φκορά, υλικι απαξίωςθ, αχρθςτία/παλαίωςθ και 

εξάντλθςθ. 

 

12. ΑΡΑΛΛΑΓΘ 

Το χρθματικό ποςό, το οποίο δεν ζχει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει θ Εταιρία ςε περίπτωςθ 

αποηθμίωςθσ, βαρφνει τον Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ ι τον Αςφαλιςμζνο και υπολογίηεται επί τθσ 

καταβλθτζασ αποηθμίωςθσ. 

 

13. ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΑ ΔΕΔΟΜΖΝΑ 

Στοιχεία, δομζσ και πλθροφορίεσ που θ μορφι τουσ ζχει μετατραπεί ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν 

επικοινωνία, τθν ερμθνεία ι τθν επεξεργαςία από θλεκτρονικό και θλεκτρομθχανικό εξοπλιςμό 

επεξεργαςίασ δεδομζνων ι θλεκτρονικά ελεγχόμενο εξοπλιςμό. Ρεριλαμβάνουν προγράμματα, λογιςμικό 

και άλλεσ κωδικοποιθμζνεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία και το χειριςμό δεδομζνων ι για τθ λειτουργία 

και το χειριςμό του εν λόγω εξοπλιςμοφ.  

 

14. ΖΓΑ ΤΕΩΝΘΣ 

Ρίνακεσ, εικόνεσ, ςχζδια, καλλιτεχνικζσ φωτογραφίεσ, γλυπτά, αγάλματα, αντίκεσ, πολφτιμα χαλιά, ςπάνια 

υαλικά, πορςελάνθ και παρόμοια περιουςιακά ςτοιχεία που χαρακτθρίηονται από ςπανιότθτα, ιςτορικι ι 

καλλιτεχνικι αξία. 

 

15. ΤΟΡΟΚΕΣΛΑ 

Θ τοποκεςία / τοποκεςίεσ τθσ αςφαλιηόμενθσ περιουςίασ όπωσ κατονομάηονται ςτον πίνακα αςφάλιςθσ. 

 

16. ΑΞΛΑ ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΛΝΟΥΓΟΥΣ 

Το κόςτοσ για τθν αντικατάςταςθ τθσ αςφαλιηόμενθσ περιουςίασ ςτθν τοποκεςία με νζα αντικείμενα 

παρόμοιου τφπου και ποιότθτασ ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κατά τθν περίοδο του ςυμβολαίου. Αν 

πρόκειται για κτιριακά το ποςό που απαιτείται για τθν ανακαταςκευι τουσ με ίδια χαρακτθριςτικά, ενϊ αν 

πρόκειται για εξοπλιςμό / περιεχόμενο, το κόςτοσ αντικατάςταςισ τουσ με αντίςτοιχο παρόμοιων 

προδιαγραφϊν και δυνατοτιτων. 

 

17. ΡΕΛΟΔΟΣ ΑΣΨΑΛΛΣΘΣ 

Θ περίοδοσ κατά τθν οποία παρζχεται κάλυψθ δια του παρόντοσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου όπωσ 

ορίηεται ςτον πίνακα αςφάλιςθσ 

 

18. ΡΟΤΑΣΘ ΑΣΨΑΛΛΣΘΣ 

Θ πρόταςθ αςφάλιςθσ που ςυμπλθρϊνεται από τον αςφαλιςμζνο, ι οι γραπτζσ πλθροφορίεσ / 

απαντιςεισ που υποβάλλονται ςτθν εταιρία από τον αςφαλιςμζνο που αναηθτά αςφαλιςτικι κάλυψθ 

βάςει του παρόντοσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 
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19. ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΣΨΑΛΛΣΘΣ 

Ο πίνακασ αςφάλιςθσ που ςυνάπτεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, και περιλαμβάνει ςτοιχεία όπωσ τα 

αςφαλιηόμενα ποςά, τουσ ενδεικτικοφσ αςφαλιηόμενουσ κινδφνουσ, τισ απαλλαγζσ, τθν περιγραφι τθσ 

αςφαλιηόμενθσ περιουςίασ, τα αςφάλιςτρα, τθν περίοδο αςφάλιςθσ. 

 

20.  ΡΟΣΟΣΤΟ ΑΣΨΑΛΛΣΤΟΥ 

Τα ποςοςτά αςφαλίςτρου που αναφζρονται ωσ τζτοια ςτον πίνακα αςφάλιςθσ που ςυμφωνικθκε 

μεταξφ του Αςφαλιςμζνου και τθσ Εταιρίασ. 

 

21.  ΑΣΨΑΛΛΣΤΟ 

Το  χρθματικό ποςό που καταβάλλει εφάπαξ ι περιοδικά ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ ςτθν Εταιρία και του 

οποίου το χρονικό διάςτθμα καταβολισ και το φψοσ αναφζρονται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. 

 

 

2. ΓΕΝΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

 

1.           ΣΥΝΑΨΘ ΤΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ   
 

1.1 Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο καταρτίςτθκε και ιςχφει, µε βάςθ τθν πρόταςθ αςφάλιςθσ ι τισ 

ζγγραφεσ απαντιςεισ, που ζχει υποβάλλει ςτθν Εταιρία ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ. Τα αςφάλιςτρα 

υπολογίηονται ανάλογα.   

1.2 Κατά τθν ςφναψθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ υποχρεοφται να 

δθλϊςει ςτθν Εταιρία κάκε ςτοιχείο ι περιςτατικό που γνωρίηει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουςιϊδεσ 

για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου κακϊσ επίςθσ να απαντιςει ςε κάκε ςχετικι ερϊτθςθ τθσ Εταιρίασ.   

1.3 Αν για οποιοδιποτε λόγο, που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ Εταιρίασ ι του Λιπτθ τθσ 

Αςφάλιςθσ, δεν ζχουν περιζλκει ςε γνϊςθ τθσ Εταιρίασ ςτοιχεία ι περιςτατικά που είναι αντικειμενικά 

ουςιϊδθ για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου, θ Εταιρία δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφµβαςθ ι να ηθτιςει τθν 

τροποποίθςι τθσ, μζςα ςε προκεςμία ενόσ (1) μθνόσ αφότου ζλαβε γνϊςθ αυτϊν των ςτοιχείων ι των 

περιςτατικϊν.  

 1.4 Θ πρόταςθ τθσ Εταιρίασ για τροποποίθςθ τθσ ςφµβαςθσ κεωρείται ωσ καταγγελία, αν μζςα ςϋ ζνα 

μινα από τθ λιψθ τθσ δεν γίνει δεκτι.  

 1.5 Σε περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. (1,  1.2) από αμζλεια του Αςφαλιςµζνου ι Λιπτθ 

τθσ Αςφάλιςθσ, θ Εταιρία ζχει τα δικαιϊματα τθσ διάταξθσ τθσ παρ. (1,  1.3) και επιπλζον, αν επζλκει 

ηθμιογόνο περιςτατικό πριν τροποποιθκεί θ ςφµβαςθ ςφμφωνα µε τθν διάταξθ τθσ παρ. (1,  1.3) ι πριν θ 

καταγγελία αρχίςει να παράγει αποτελζςματα, το αςφάλιςμα μειϊνεται κατά το λόγο του αςφαλίςτρου 

που ζχει κακοριςκεί προσ το αςφάλιςτρο που κα είχε κακοριςκεί, αν δεν υπιρχε θ παράβαςθ.  

1.6 Σε περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. (1,  1.2) από δόλο του Αςφαλιςμζνου ι Λιπτθ 

τθσ Αςφάλιςθσ, θ Εταιρία ζχει δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφµβαςθ μζςα ςε προκεςμία ενόσ (1) µθνόσ 

από τότε που ζλαβε γνϊςθ τθσ παράβαςθσ. Αν το ηθμιογόνο περιςτατικό επζλκει εντόσ τθσ παραπάνω 

προκεςμίασ, θ Εταιρία απαλλάςςεται τθσ υποχρζωςισ τθσ προσ καταβολι του αςφαλίςματοσ. Ο Λιπτθσ 

τθσ Αςφάλιςθσ ι Αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ τθσ Εταιρίασ.  

 1.7 Θ καταγγελία του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου εκ µζρουσ τθσ Εταιρίασ ςτισ περιπτϊςεισ των 

διατάξεων των παρ. (1,  1.3) & (1,  1.5) επιφζρει αποτελζςματα μετά πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από 

τότε που κα περιζλκει ςτον Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ ι Αςφαλιςμζνο, ι μετά πάροδο ενόσ (1) µθνόσ από τθ 

λιψθ τθσ πρόταςθσ τροποποίθςθσ που προβλζπεται ςτθν διάταξθ τθσ παρ. (1,  1.4). Στθν περίπτωςθ τθσ 

διάταξθσ τθσ παρ. (1,  1.6), θ καταγγελία επιφζρει άμεςα αποτελζςματα. Θ Εταιρία δικαιοφται των 

αςφαλίςτρων που ιταν λθξιπρόκεςμα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επιλκαν τα αποτελζςματα τθσ 

καταγγελίασ τθσ ςφµβαςθσ ι κατά τον χρόνο επζλευςθσ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου, ςτθν περίπτωςθ που 

κατά τισ διατάξεισ των παρ. (1,  1.5) & (1,  1.6) περιορίηεται θ ευκφνθ τθσ ι απαλλάςςεται αυτισ.  
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 1.8 Θ Εταιρία ζχει το δικαίωμα να επικεωρεί τον αςφαλιςμζνο κίνδυνο ςε λογικζσ θμζρεσ και ϊρεσ, 

ιδιαίτερα δε πριν τθν αποδοχι του ι όταν επιχειροφνται μεταβολζσ του. 

 

2. ΕΝΑΞΘ ΚΑΛ ∆ΛΑΚΕΛΑ ΚΑΛΥΪΕΩΣ, ΡΛΘΩΜΘ ΑΣΨΑΛΛΣΤΩΝ 

 

2.1 Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ αρχίηει τθν θμερομθνία που αναγράφεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, 

εφόςον ζχει καταβλθκεί ι ζχει ςυμφωνθκεί να καταβλθκεί το αςφάλιςτρο ι θ πρϊτθ δόςθ τθσ 

τμθματικισ καταβολισ. Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ λιγει τθν θμερομθνία που αναγράφεται ςτο 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο.  

2.2 Θ πλθρωμι αςφαλίςτρων κεωρείται ζγκυρθ προσ τθν Εταιρία µόνο μετά τθν παράδοςθ ςτο 

Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ / Αςφαλιςμζνο τθσ ςχετικισ ζντυπθσ εξοφλθτικισ απόδειξθσ τθσ Εταιρίασ και µε 

τθν υπογραφι εκπροςϊπου αυτισ ι εξουςιοδοτθμζνου πράκτορά τθσ.  

2.3 Θ κακυςτζρθςθ τθσ καταβολισ λθξιπρόκεςμθσ δόςθσ αςφαλίςτρου δίνει το δικαίωμα ςτθν 

Εταιρία να καταγγείλει γραπτϊσ τθ ςφµβαςθ. Θ καταγγελία επιφζρει αποτελζςματα μετά πάροδο ενόσ (1) 

µθνόσ από τότε που κα περιζλκει ςτον Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ ι Αςφαλιςμζνο και εφόςον θ δόςθ δεν ζχει 

καταβλθκεί μζχρι τότε.  

2.4 Εάν το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο λιξει νομίμωσ πριν από τθν αρχικϊσ ςυμφωνθκείςα διάρκεια 

αυτισ, θ Εταιρία δικαιοφται των δεδουλευμζνων αςφαλίςτρων. Αν όμωσ ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ ι 

Αςφαλιςμζνοσ ι ∆ικαιοφχοσ του Αςφαλίςματοσ, κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφµβαςθσ, γνϊριηε ότι το 

ηθμιογόνο περιςτατικό είχε ιδθ επζλκει, θ Εταιρία δεν υποχρεοφται ςε παροχι και δικαιοφται, εφόςον 

δεν γνϊριηε τθν επζλευςθ του κινδφνου, το αςφάλιςτρο μζχρι τζλοσ τθσ διάρκειασ αςφάλιςθσ 

 

3.  ΜΕΤΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

 

Ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ / Αςφαλιςμζνοσ οφείλει, µε δικά του ζξοδα, να λαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

προφυλάξεισ και μζτρα και να ςυμμορφϊνεται µε όλεσ τισ εφλογεσ ςυςτάςεισ τθσ Εταιρίασ, ϊςτε να 

προλαμβάνονται απϊλειεσ ι ηθμιζσ ςτθν αςφαλιηόμενθ περιουςία. Οφείλει επίςθσ να τθρεί τα 

υποχρεωτικά μζτρα αςφαλείασ που προβλζπονται ι επιβάλλονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, κακϊσ και 

τισ ςυςτάςεισ και προδιαγραφζσ των καταςκευαςτϊν. 

 

4. ΕΡΛΤΑΣΘ ΤΟΥ ΚΛΝ∆ΥΝΟΥ  

 

4.1 Κατά τθ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ ςφµβαςθσ ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ ι ο Αςφαλιςμζνοσ 

υποχρεοφται να δθλϊςει ςτθν Εταιρία, μζςα ςε τριάντα μζρεσ (30) θμζρεσ από τότε που περιιλκε ςε 

γνϊςθ του, κάκε ςτοιχείο ι περιςτατικό, που µπορεί, να επιφζρει ςθμαντικι επίταςθ του κινδφνου ςε 

βακμό, που αν θ Εταιρία το γνϊριηε δεν κα είχε ςυνάψει τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ ι δεν κα τθν είχε 

ςυνάψει µε τουσ ίδιουσ όρουσ. Επίςθσ, ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ ι ο Αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται, ςε κάκε 

περίπτωςθ επίταςθσ του κινδφνου κατά τα ανωτζρω εκτικζμενα, να παίρνει µε δικι του δαπάνθ τα 

εφλογα εκείνα μζτρα προςταςίασ που απαιτοφνται για τθν πρόλθψθ απϊλειασ ι ηθμίασ.   

4.2 Σε μια τζτοια περίπτωςθ θ Εταιρία, μόλισ λάβει γνϊςθ τθσ επίταςθσ του κινδφνου δικαιοφται να 

καταγγείλει τθ ςφµβαςθ ι να ηθτιςει τθν τροποποίθςι τθσ. Οι διατάξεισ των παρ. (1,  1.3), (1,  1.4), (1,  

1.5), (1,  1.6) και (1,  1.7) του παρόντοσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου εφαρμόηονται και ςτθν επίταςθ του 

κινδφνου κατά τθ διάρκεια αςφάλιςθσ. 

 

5. ΑΣΨΑΛΛΣΘ ΜΕ ΡΕΛΣΣΟΤΕΟΥΣ ΑΣΨΑΛΛΣΤΕΣ  

 

5.1 Εάν, κατά τον χρόνο ςυνάψεωσ τθσ αςφαλιςτικισ ςυμβάςεωσ υπάρχει ιδθ, άλλθ, µία ι 

περιςςότερεσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ καλφπτουςεσ τα ίδια αςφαλιςτικά ςυμφζροντα, ολικϊσ ι 

μερικϊσ, ο Αςφαλιςμζνοσ ι ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ το γεγονόσ αυτό 
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ςτθν Εταιρία, δίδοντασ κάκε αναγκαία λεπτομζρεια. Θ φπαρξθ άλλθσ αςφάλιςθσ αναγράφεται ςτο 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο.  

5.2 Εάν, μετά τθν ςφναψθ τθσ παροφςασ αςφαλιςτικισ ςυμβάςεωσ και κατά τθν διάρκεια αυτισ, 

ςυναφκεί άλλθ αςφαλιςτικι ςφµβαςθ καλφπτουςα τα ίδια αςφαλιςτικά ςυμφζροντα, ολικϊσ ι 

µμερικϊσ ο Αςφαλιςμζνοσ ι ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ το γεγονόσ αυτό ςτθν Εταιρία, δίδοντασ κάκε αναγκαία λεπτομζρεια. Θ Εταιρία τότε, εκδίδει 

ςχετικϊσ πρόςκετθ πράξθ ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο.  

5.3 Σε περίπτωςθ που δε δθλωκεί, ωσ ανωτζρω, θ φπαρξθ ι θ ςφναψθ άλλθσ αςφαλιςτικισ 

ςυμβάςεωσ, τότε το αςφάλιςμα κα περιορίηεται ςτο μζτρο που δεν καλφπτεται από το άλλο 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. Αν θ παράλειψθ δθλϊςεωσ κατά το παρόν άρκρο ζγινε ςκόπιμα (από δόλο του 

Αςφαλιςμζνου ι του Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ), εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρ. (1,  1.6) & (1,  1.7) του 

παρόντοσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου.  

5.4 Πταν υπάρχουν άλλα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του ίδιου αςφαλιςμζνου αντικειμζνου και 

επζλκει ο αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ, θ Εταιρία υποχρεοφται ςε καταβολι ποςοςτοφ, µόνον, του 

αςφαλίςματοσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα αςφαλιςτικι ςφµβαςθ, ίςου προσ τον λόγο που 

προκφπτει, εάν λθφκοφν υπόψθ όλα τα ςυντρζχοντα τθ ςτιγμι τθσ επζλευςθσ αςφαλιςτικοφ κινδφνου 

αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια  (αναλογία ςυμμετοχισ όλων των αςφαλιςτϊν).  

5.5 Εάν τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια ζχουν ςυναφκεί με κοινι ςυμφωνία, με ι χωρίσ κοινι 

ςυντονίςτρια (θγζτιδα) αςφαλιςτικι εταιρία, τότε κάκε αςφαλιςτικι εταιρεία ευκφνεται κατ’ αναλογία 

του αςφαλιςμζνου ςε αυτι ποςοςτοφ (ςυναςφάλιςθ)  

 

6. ∆ΛΑ∆ΟΩΘ ΣΤΘΝ ΑΣΨΑΛΛΣΤΛΚΘ ΣΩΕΣΘ  

 

6.1 Σε περίπτωςθ μεταβολισ ςτο πρόςωπο του Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ ι του Αςφαλιςμζνου θ Εταιρία 

και ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ ι ο Αςφαλιςμζνοσ δικαιοφνται να καταγγείλουν τθν αςφαλιςτικι ςφµβαςθ 

το αργότερο μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ, αφότου ζγινε γνωςτι θ διαδοχι. Θ καταγγελία εκ µζρουσ τθσ 

Εταιρίασ επιφζρει αποτελζςματα μετά πάροδο δζκα πζντε (15) θμερϊν, από τότε που περιιλκε ςτον 

Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ ι τον Αςφαλιςμζνο.   

 6.2 Θ Εταιρία απαλλάςςεται αν ο αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ επιλκε πριν από τθν πάροδο τθσ 30ιµερθσ 

προκεςμίασ ι πριν επζλκουν τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ που εμπρόκεςμα άςκθςε και εφόςον 

αποδείξει ότι δεν κα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ι δεν κα τον είχε αναλάβει µε τουσ ίδιουσ όρουσ αν 

γνϊριηε τθν διαδοχι. Τα µθ δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα επιςτρζφονται. Θ τελευταία αυτι παράγραφοσ 

δεν εφαρμόηεται αν ο αςφαλιςτικόσ κίνδυνοσ επζλκει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν διαδοχι. 

 

7. ΥΡΟΩΕΩΣΕΛΣ ΤΟΥ ΛΘΡΤΘ ΤΘΣ ΑΣΨΑΛΛΣΘΣ Ι ΑΣΨΑΛΛΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΗΘΜΛΑΣ  

 

Ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ ι ο Αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται:  

7.1 Να ειδοποιιςει, μζςα ςε οκτϊ (8) θμζρεσ από τότε που περιιλκε ςε γνϊςθ του το ηθμιογόνο 

γεγονόσ, τθν Εταιρία.  

 7.2 Ανεξάρτθτα από τισ ενζργειεσ των Αρχϊν, τισ οποίεσ οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ μόλισ μάκει 

το ηθμιογόνο γεγονόσ, να κάνει κάκε ενζργεια που κα ζκανε για το ςυμφζρον του, µε ςκοπό τθ διάςωςθ ι 

τον περιοριςμό τθσ ηθμιάσ τθσ αςφαλιηόμενθσ περιουςίασ και κάκε πράξθ, ςφμφωνα µε τθν καλι πίςτθ 

και τισ ςυναλλακτικζσ ςυνικειεσ ενόσ επιμελοφσ προςϊπου, ςαν να µθν ιταν Αςφαλιςμζνοσ. Τα ζξοδα 

που προκφπτουν από τισ ενζργειεσ προσ αποφυγι, περιοριςμό ι µείωςθ τθσ ηθμιάσ βαρφνουν 

αποκλειςτικά τον Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ και / ι Αςφαλιςμζνο.  

7.3 Να διευκολφνει και να δίνει κάκε δυνατι και εφλογθ βοικεια ςτουσ εκπροςϊπουσ ι ςτουσ 

πραγματογνϊμονεσ τθσ Εταιρίασ, για τθ διαπίςτωςθ του ατυχιματοσ και τθν εκτίμθςθ των ηθμιϊν.  

 7.4 Να µθν αλλάξει τθν πραγματικι κατάςταςθ που ςχθματίηεται μετά τθ ηθμιά, χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυγκατάκεςθ τθσ Εταιρίασ. Να διαφυλάςςει τα αντικείμενα που ζπακαν ηθμιά και να τα ζχει διακζςιμα 

για επικεϊρθςθ από τον αντιπρόςωπο ι και πραγματογνϊμονα τθσ Εταιρίασ, να µθν προβαίνει ςε 
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οποιαδιποτε επιςκευι των βλαβζντων αντικειμζνων και γενικά να µθν προβαίνει ςε καμία αλλαγι του 

αςφαλιςμζνου χϊρου, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Εταιρίασ.  

 7.5 Μζςα ςε οκτϊ (8) θμζρεσ από τθν επζλευςθ τθσ αςφαλιςτικισ περίπτωςθσ ο Λιπτθσ τθσ 

Αςφάλιςθσ ι ο Αςφαλιςμζνοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει ςτθν Εταιρία γραπτι ζκκεςθ (διλωςθ 

ηθμιάσ), που να περιλαμβάνει:  

- τθν αιτία που αυτόσ υποκζτει ι βρίςκει πικανι για τθ ηθμιά ι απϊλεια,  

- το ιςτορικό κακϊσ και τα γεγονότα που επακολοφκθςαν  

- λεπτομερι καταγραφι των ηθμιϊν ι απωλειϊν που προξενικθκαν,  

- το φψοσ αυτϊν των ηθμιϊν ι απωλειϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αξία των αντικειμζνων κατά τον 

χρόνο επζλευςθσ τθσ ηθμιάσ ι απϊλειασ, χωρίσ να προςτεκεί κανζνα κζρδοσ,    

7.6 Να γνωςτοποιιςει ςτθν Εταιρία, οποιοδιποτε ςυμβάν ι οποιαδιποτε απαίτθςθ αποηθμίωςθσ 

τρίτου ι οποιοδιποτε περιςτατικό ςυνεπάγεται ζγερςθ  

απαίτθςθσ. Θ γνωςτοποίθςθ πρζπει να περιλαμβάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ για τον 

προςδιοριςμό τθσ ευκφνθσ και του φψουσ τθσ τυχόν απαίτθςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ πλθροφορία που κα 

ηθτιςει θ Εταιρία.   

 7.7 Ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ και, ςε περίπτωςθ αςφάλιςθσ για λογαριαςµό τρίτου, ο Αςφαλιςμζνοσ 

και ο τυχόν τρίτοσ ∆ικαιοφχοσ του Αςφαλίςματοσ, υποχρεοφνται να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ προσ διαφφλαξθ των νομίμων δικαιωμάτων τουσ ζναντι οιουδιποτε τρίτου υπευκφνου για τθν 

απϊλεια ι ηθμιά.  

 

8. ∆ΛΑΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΗΘΜΛΑΣ  

 

8.1 Θ Εταιρία κα καταβάλλει ςτον Αςφαλιςμζνο το οφειλόμενο αςφάλιςμα βάςει του παρόντοσ 

αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, εντόσ το πολφ 30 θμερϊν μετά τον οριςτικό κακοριςμό του αςφαλίςματοσ 

αφοφ α) αφαιρεκεί θ τυχόν ςυμφωνθκείςα απαλλαγι και β) αφαιρεκεί θ εναπομείναςα αξία των 

ηθμιωκζντων αντικειμζνων από τθν Εταιρία, αν θ ηθμιά, για το ςφνολο τθσ αςφαλιηόμενθσ περιουςίασ, 

είναι ίςθ ι μικρότερθ από το αςφαλιςτικό ποςό.  

8.2 Θ Εταιρία ζχει το δικαίωμα να κάνει κάκε ζρευνα για τα αίτια τθσ ηθμιάσ και για τισ περιςτάςεισ 

κάτω από τισ οποίεσ ζγινε αυτι, όπωσ και για τθν φπαρξθ και τθν αξία του αςφαλιςμζνου κινδφνου, κατά 

το χρόνο του ατυχιματοσ. Ζχει επίςθσ το δικαίωμα µε τουσ πραγματογνϊμονζσ τθσ, να ηθτιςει από τον 

Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ να φζρει ςτα γραφεία τθσ ι ςτουσ πραγματογνϊμονζσ τθσ, κάκε αποδεικτικό μζςο 

που νόμιμα είναι απαραίτθτο ι και χριςιμο για τθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν και του φψουσ τθσ ηθμιάσ. Θ 

υπαίτια παρακϊλυςθ των ωσ άνω δικαιωμάτων τθσ Εταιρίασ από τον Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ ι τον 

Αςφαλιςμζνο, παρζχει ςε αυτιν το δικαίωμα να ηθτιςει τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ τθσ.  

8.3 Σε καμιά περίπτωςθ θ Εταιρία δεν υποχρεοφται να πλθρϊςει οποιοδιποτε ποςό, μεγαλφτερο από 

το αςφαλιςτικό ποςό (π.χ. τόκοι, ζξοδα, κλπ.), εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε άλλα άρκρα του 

παρόντοσ. Ευκφνεται µόνο για τισ ηθμιζσ που ςυνδζονται άμεςα µε το ατφχθμα, αλλά δεν ζχει καμιά 

υποχρζωςθ για επακόλουκεσ ι αποκετικζσ ηθμιζσ ι για ηθμιζσ από ςτζρθςθ νομισ ι κατοχισ του 

αντικειμζνου που καταςτράφθκε και για οποιαδιποτε ζμμεςθ ηθμιά (π.χ. διάλυςθ μίςκωςθσ, κλπ.) ι για 

µείωςθ αγοραςτικισ αξίασ, ζςτω και αν αυτζσ προζρχονται από το ατφχθμά.  

8.4 Ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ ι ο Αςφαλιςμζνοσ δεν ζχει το δικαίωμα, µε αντίςτοιχθ είςπραξθ του 

αςφαλιςτικοφ ποςοφ, να εγκαταλείψει ςτθν Εταιρία τα κατάλοιπα των ηθμιωκζντων αντικειμζνων, των 

οποίων θ αξία αφαιρείται από το ποςό τθσ αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ.   

8.5 Αν αςκθκεί ποινικι δίωξθ κατά του Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ ι του Αςφαλιςμζνου για δόλο ι βαριά 

αμζλεια ι ςκόπιμθ ενζργεια / παράλειψθ, κζμα καταβολισ αςφαλίςματοσ δεν γεννιζται, προτοφ να 

απαλλαγεί αμετάκλθτα από τθν κατθγορία ι τεκεί θ υπόκεςθ ςτο αρχείο, ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του 

κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ. Αλλά και αν δεν αςκθκεί δίωξθ εναντίον του, δικαίωμα καταβολισ 

αςφαλίςματοσ (αν ςυντρζχουν και οι υπόλοιπεσ προχποκζςεισ, για τισ οποίεσ προβλζπουν οι άλλοι όροι 

του Αςφαλιςτθρίου και του Νόμου), γεννιζται, αφοφ περάςει χρονικό διάςτθμα ενενιντα (90) θμερϊν, 

από τθν θμζρα που θ δικογραφία που ςχθματίςτθκε, υποβλθκεί ςτον αρμόδιο Ειςαγγελζα. Ο Λιπτθσ τθσ 
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Αςφάλιςθσ ι ο Αςφαλιςμζνοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει ςτθν Εταιρία τα ςχετικά πιςτοποιθτικά 

(ειςαγγελίασ, βουλεφματα, αποφάςεισ, κλπ.). 

 

9. ΕΨΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ ΚΑΛ ΔΛΚΑΛΟΔΟΣΛΑ 

 

Το παρόν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο διζπεται από τθ νομοκεςία του ελλθνικοφ δικαίου και τα δικαςτιρια 

τθσ Ακινασ ζχουν αποκλειςτικι δικαιοδοςία για οποιαδιποτε διαφωνία. 

 

10. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΕΤΑΛΛΑΣ  

 

10.1 Εάν ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ ι ο Αςφαλιςμζνοσ ζχει αξίωςθ προσ αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ κατά 

τρίτου, θ αξίωςθ περιζρχεται ςτθν Εταιρία ςτθν ζκταςθ του αςφαλίςματοσ που κατζβαλε.  

 10.2 Εάν οι αξιϊςεισ του Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ ςτρζφονται κατά του Αςφαλιςμζνου ι του Δικαιοφχου 

Αςφαλίςματοσ ι των ανιόντων, κατιόντων και των ςυηφγων τουσ ι άλλων προςϊπων που ςυνοικοφν μαηί 

του, κακϊσ και των νομίμων αντιπροςϊπων του ι των εκπροςϊπων του, θ αξίωςθ δεν περιζρχεται ςτθν 

Εταιρία, παρά µόνο αν τα πρόςωπα αυτά ενιργθςαν µε δόλο.  

 10.3 Ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ και, ςε περίπτωςθ αςφάλιςθσ για λογαριαςµό τρίτου, ο Αςφαλιςμζνοσ 

και ο τυχόν τρίτοσ ∆ικαιοφχοσ του Αςφαλίςματοσ, υποχρεοφνται να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ προσ διαφφλαξθ των νομίμων δικαιωμάτων τουσ ζναντι οιουδιποτε τρίτου υπευκφνου για τθν 

απϊλεια ι ηθμιά. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ Εταιρία απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ 

αςφαλίςματοσ ςτο μζτρο που από υπαιτιότθτα των υπόχρεων (για τθ διαφφλαξθ) ματαιϊκθκε θ άςκθςθ 

του αναγωγικοφ δικαιϊματοσ εκ µζρουσ τθσ Εταιρίασ. Μετά τθν καταβολι του αςφαλίςματοσ και 

ςφμφωνα µε τθν ζκταςθ καταβολισ του, τα δικαιϊματα αυτά περιζρχονται «κακ’ υποκατάςταςθ» ςτθν 

Εταιρία.  

 10.4 Σε περίπτωςθ που ο Αςφαλιηόμενοσ ι ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ υποκαταςτακεί από τθν Εταιρία  

θ παραγραφι των αξιϊςεων του Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ ι Αςφαλιςμζνου κατά του τρίτου δεν 

ςυμπλθρϊνεται πριν τθν παρζλευςθ ζξι (6) μθνϊν από τθν υποκατάςταςθ και εφόςον αυτι ζλαβε χϊρα 

πριν από τθν παραγραφι ι τθν απόςβεςθ αυτϊν των αξιϊςεων. 

 

11. ΓΝΩΣΤΟΡΟΛΘΣΕΛΣ - ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΕΛΣ  

 

Κάκε ειδοποίθςθ ι κοινοποίθςθ προσ τθν Εταιρία πρζπει να γίνεται εγγράφωσ. Κάκε ειδοποίθςθ ι 

κοινοποίθςθ τθσ Εταιρίασ ςτο Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ / Αςφαλιςμζνο κα απευκφνεται ςτθ διεφκυνςθ του 

Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ / Αςφαλιςμζνου που αναγράφεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. Κάκε αλλαγι 

διεφκυνςθσ του Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ / Αςφαλιςμζνου πρζπει να δθλϊνεται αμζςωσ ςτθν Εταιρία. 

 

12. ∆ΛΑΣΨΑΛΛΣΘ ∆ΛΚΑΛΩΜΑΤΩΝ  

 

Με δαπάνθ τθσ Εταιρίασ, ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ / Αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να ενεργεί και / ι να 

ςυμπράττει ςε και / ι να επιτρζπει κάκε ενζργεια τθσ Εταιρίασ για τθ διαςφάλιςθ κάκε δικαιϊματόσ τθσ, ι 

μερικισ ι ολικισ επανόρκωςθσ από τρίτουσ, που θ Εταιρία αποκτά ι κα αποκτοφςε μετά τθν καταβολι 

κάποιασ αποηθμίωςθσ µε βάςθ τθν παροφςα αςφαλιςτικι ςφµβαςθ.  

Οι ενζργειεσ του Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ / Αςφαλιςμζνου και / ι εκχϊρθςθ δικαιωμάτων ςτθν Εταιρία 

µπορεί να καταςτοφν αναγκαίεσ ι απαιτθτζσ από αυτιν πριν ι μετά τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςτο 

Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ / Αςφαλιςμζνο. 

 

13. ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΕΛΣ ΟΩΝ 

  

Για να είναι ζγκυρθ, κάκε τροποποίθςθ ι κατάργθςθ των γενικϊν ι ειδικϊν όρων τθσ παροφςασ 

αςφαλιςτικισ ςφµβαςθσ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ από τθν Εταιρία. 
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14. ΑΣΨΑΛΛΣΘ ΒΛΟΜΘΩΑΝΛΚΩΝ ΚΛΝ∆ΥΝΩΝ  

 

14.1 Απαγορεφεται το κάπνιςμα ςτα διάφορα διαμερίςματα του εργοςταςίου (ων) µε εξαίρεςθ τα 

γραφεία. Σχετικι ειδοποίθςθ για τθν απαγόρευςθ αυτι κα πρζπει να αναρτάται ςε κάκε διαμζριςα.  

14.2 Τα υλικά (ςτουπιά, κ.λπ.) που χρθςιμοποιοφνται για το κακαριςμό των μθχανϊν και τα κατάλοιπα 

τθσ ξυλουργικισ εργαςία (πριονίδια, ροκανίδια, κ.λπ.) κα πρζπει να απομακρφνονται κακθμερινά από 

τουσ χϊρουσ του εργοςταςίου. 

 

Για κάκε ηιτθμα που δε ρυκμίηεται από το παρόν αςφαλιςτιριο, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του νόμου 

2496/97 περί αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ και εν γζνει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 

 

2. ΓΕΝΛΚΕΣ ΕΞΑΛΕΣΕΛΣ 

 

Θ Εταιρία δεν κα αποηθμιϊςει τον Αςφαλιςµζνο ι τον Δικαιοφχο του Αςφαλίςματοσ για ηθμία ι ευκφνθ 
που προξενικθκε ι επιδεινϊκθκε άμεςα ι ζμμεςα από τα παρακάτω αναφερόμενα γεγονότα: 

 

1. Ρόλεμοσ, ειςβολι, επίκεςθ εχκροφ, εχκροπραξίεσ (είτε κθρυχκεί πόλεμοσ είτε όχι), εμφφλιοσ 

πόλεμοσ, επανάςταςθ, εξζγερςθ, ανταρςία, ςτρατιωτικό πραξικόπθμα ι ςφετεριςμόσ τθσ 

εξουςίασ, διμευςθ, εκνικοποίθςθ, επίταξθ, κατάςχεςθ, καταςτροφι ι βλάβθ λόγω ι 

υπακοφοντασ ςτισ διαταγζσ κυβερνιςεωσ που διοικεί νόμιμα ι εκ των πραγμάτων (de jure ι 

de facto) ι δθμόςιασ ι τοπικισ αρχισ. 

2. Λονίηουςα ακτινοβολία ι ραδιενεργόσ μόλυνςθ είτε από οποιοδιποτε πυρθνικό καφςιμο ι 

πυρθνικά απόβλθτα, είτε από τθν καφςθ πυρθνικϊν καυςίμων. 

3. αδιενεργζσ, τοξικζσ, εκρθκτικζσ ι άλλωσ επικίνδυνεσ ι μολυςματικζσ ιδιότθτεσ οποιαςδιποτε 

πυρθνικισ εγκατάςταςθσ, αντιδραςτιρων ι άλλων πυρθνικϊν ςυγκροτθμάτων ι πυρθνικϊν 

δομϊν των προαναφερκζντων.  

4. Οποιοδιποτε πολεμικό όπλο ι ςυςκευι λειτουργεί με ατομικι ι πυρθνικι ςχάςθ και/ι ςφντθξθ ι 

άλλθ παρεμφερι αντίδραςθ ι ραδιενεργό ιςχφ ι φλθ. 

5. ∆όλοσ ι βαριά αμζλεια ι ςκόπιμι ενζργεια / παράλειψθ του Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ ι του 

Αςφαλιςμζνου ι του Δικαιοφχου του Αςφαλίςματοσ ι των προςϊπων που ςυνοικοφν μαηί 

τουσ ι των νομίμων αντιπροςϊπων τουσ ι των εκπροςϊπων τουσ. 

6. Ρεριπτϊςεισ τισ οποίεσ θ παροχι τθσ κάλυψθσ, αποηθμίωςθσ εκκζτει τθν Εταιρία ςε επιβολι 

κυρϊςεων, περιοριςμϊν ι απαγόρευςθσ βάςει αποφάςεων των Θνωμζνων Εκνϊν, ι βάςει 

νόμων και διατάξεων ςχετικϊν με οικονομικζσ και εμπορικζσ κυρϊςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, κράτουσ μζλουσ τθσ, τθσ Ελλάδοσ ι των Θνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ (όροσ 

εξαίρεςθσ οικονομικϊν και εμπορικϊν κυρϊςεων).  

7. Μολυςματικζσ ι ρυπαντικζσ ουςίεσ, οργανιςμοφσ, όπωσ βακτθρίδια, μφκθτεσ, μοφχλα, ιοί ι άλλοι 

μικροοργανιςμοί που μετά τθ διαφυγι τουσ απειλοφν ι προςβάλουν τθν ανκρϊπινθ υγεία, ι 

προκαλοφν ι απειλοφν να προκαλζςουν, ηθμία ι μείωςθ εμπορικότθτασ ι απϊλεια χριςθσ 

ςτθν αςφαλιηόμενθ περιουςία ι ςτα αςφαλιςμζνα αντικείμενα 

 

 

3. ΤΜΘΜΑ Λ – ΥΛΛΚΕΣ ΗΘΜΛΕΣ ΡΕΛΟΥΣΛΑΣ 

 

1.  ΕΚΤΑΣΘ ΤΘΣ ΚΑΛΥΪΘΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Λ 

Θ Εταιρία (µε βάςθ τουσ όρουσ, οριςμοφσ, εξαιρζςεισ, διατάξεισ και τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ 
ςυμβολαίου) ςυμφωνεί, ότι ςε περίπτωςθ που θ αςφαλιηόμενθ περιουςία που περιγράφεται ςτο 

17PROC001741091 2017-07-24



 

Σελίδα 48 

αςφαλιςτιριο υποςτεί απρόβλεπτθ και τυχαία φυςικι απϊλεια, καταςτροφι ι ηθμία κατά τθ διάρκεια 
τθσ περιόδου αςφάλιςθσ από οποιαδιποτε αιτία εκτόσ από αυτζσ που ρθτά εξαιροφνται και ωσ 
αποτζλεςμα απαιτείται να επιςκευαςτεί ι να αντικαταςτακεί, θ Εταιρία κα αποηθμιϊςει τον 
Αςφαλιςμζνο ι Δικαιοφχο του Αςφαλίςματοσ ςχετικά µε τθν εν λόγω απϊλεια ι καταςτροφι ι ηθμία, 
είτε µε τθν καταβολι μετρθτϊν είτε µε αντικατάςταςθ ι επιςκευι (όπωσ επιλζγει θ Εταιρία) πάντα υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι θ ςυνολικι ευκφνθ τθσ Εταιρίασ, ςφμφωνα µε το παρόν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, 
δεν κα υπερβαίνει το αςφαλιηόμενο ποςό που κακορίηεται ςτον πίνακα αςφάλιςθσ ι το εφαρμοςτζο 
όριο αποηθμίωςθσ. 
 

2. ΕΛ∆ΛΚΟΛ ΟΛΣΜΟΛ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Λ  

2.1 Θ λζξθ ηθμία, κα ςθμαίνει απρόβλεπτθ και τυχαία φυςικι απϊλεια ι καταςτροφι ι ηθμία τθσ 
αςφαλιηόμενθσ περιουςίασ ι µζρουσ αυτισ 

2.2 Ο όροσ ηθμιογόνο περιςτατικό νοείται ωσ το άκροιςμα όλων των μεμονωμζνων ηθμιϊν που 
προκαλοφνται άμεςα από οποιαδιποτε καταςτροφι, ατφχθμα ι απϊλεια ι ςειρά καταςτροφϊν, 
ατυχθμάτων ι απωλειϊν εξαιτίασ ενόσ περιςτατικοφ. 

2.3 Ο όροσ “Κακοριςμζνοσ Κίνδυνοσ” κα ςθμαίνει φωτιά, κεραυνό, ζκρθξθ, πτϊςθ αεροςκαφϊν ι 
αντικειμζνων που πζφτουν από αυτά, ςειςμό, κφελλα, πλθμμφρα, διαρροι νεροφ από δεξαμενι ι 
ςωλινα ι πρόςκρουςθ οχιματοσ ι ηϊου, ςτάςεισ, απεργίεσ, οχλαγωγίεσ, πολιτικζσ ταραχζσ και 
κακόβουλεσ ενζργειεσ από πρόςωπα άλλα πλθν κλεφτϊν. 

2.4 Ϋσ αςφαλιηόμενθ περιουςία, ορίηεται ςτο παρόν τμιμα: 

  2.4.1 Ακίνθτθ περιουςία για τθν οποία ο αςφαλιςμζνοσ ζχει αςφαλιςτικό ςυμφζρον και θ 
οποία βρίςκεται ςτισ τοποκεςίεσ που ορίηονται ςτον πίνακα αςφάλιςθσ. 

  2.4.2 Κινθτι περιουςία που βρίςκεται ςτισ τοποκεςίεσ που ορίηονται ςτον πίνακα αςφάλιςθσ 
για τθν οποία ο Αςφαλιςμζνοσ ζχει αςφαλιςτικό ςυμφζρον. 

 

3. ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Λ  

3.1 Αποτελεί προχπόκεςθ του παρόντοσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, ότι τα αςφαλιηόμενα ποςά 

που ορίηονται ςτον πίνακα αςφάλιςθσ ςε ςχζςθ με τθν αςφαλιηόμενθ περιουςία δεν κα είναι  μικρότερα 

από τθν αξία αντικατάςταςθσ καινουργοφσ τθσ εν λόγω περιουςίασ.  

3.2 Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ βάςει του παρόντοσ τμιματοσ, το αςφαλιηόμενο ποςό 

κα αποκακίςταται αυτόματα με καταβολι επιπλζον αςφαλίςτρων εξαιρζςει των φυςικϊν κινδφνων που 

αποκακίςτανται κατόπιν αμοιβαίασ ςυμφωνίασ. 

 

4. ΕΛΔΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Λ 

4.1 Αναλογικόσ Προσ (Υπαςφάλιςθ)  

 Το αςφαλιηόμενο ποςό για κάκε αντικείμενο (ςε κάκε ςτιλθ) του παρόντοσ αςφαλιςτθρίου 
ςυμβολαίου - εκτόσ αυτϊν που αφοροφν αποκλειςτικά ςε αμοιβζσ, μιςκϊματά, απομάκρυνςθ μπαηϊν ι 
ιδιωτικζσ οικίεσ - δθλϊνεται ότι υπόκειται ςτον αναλογικό όρο. Πταν δθλϊνεται ότι ζνα αςφαλιηόμενο 
ποςό υπόκειται ςτον αναλογικό όρο, ςθμαίνει ότι εάν το εν λόγω ποςό είναι μικρότερο από τθν αξία τθσ 
καλυπτόμενθσ περιουςίασ κατά τθν εκδιλωςθ τθσ ηθμίασ, το καταβλθτζο από τθν Εταιρία ποςό 
αςφαλίςματοσ αναφορικά µε τθν εν λόγω ηθμία  κα μειϊνεται κατ’ αναλογία.  
 

4.2 Αςφάλιςτρα 
Τα αςφάλιςτρα κα καταβάλλονται τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί ςτον πίνακα αςφάλιςθσ, και 
υπολογίηονται πολλαπλαςιάηοντασ το ςυνολικό αςφαλιηόμενο ποςό επί το ποςοςτό αςφαλίςτρου. Εάν 
ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου αςφάλιςθσ το αςφαλιηόμενο ποςό αυξθκεί ι μειωκεί, τα αςφάλιςτρα κα 
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προςαρμόηονται με τον ανωτζρω αναφερόμενο υπολογιςμό για τθν υπόλοιπθ περίοδο αςφάλιςθσ. 
 

3.4.      Απαλλαγι 
Σε κάκε ηθμιογόνο περιςτατικό ςτθν αςφαλιηόμενθ περιουςία, θ Εταιρία δεν φζρει ευκφνθ για το ποςό 
τθσ απαλλαγισ που ορίηεται ςτον πίνακα αςφάλιςθσ. Εάν ςε ζνα ηθμιογόνο γεγονόσ ιςχφουν δφο ι 
περιςςότερεσ απαλλαγζσ, τότε το ςφνολο τθσ εφαρμοςτζασ απαλλαγισ δεν κα υπερβαίνει τθν 
υψθλότερθ εφαρμοςτζα απαλλαγι. 
 

4.4 Βάςθ διακανονιςμοφ αποηθμίωςθσ τμιματοσ Λ  

Σε περίπτωςθ ηθμίασ, θ βάςθ διακανονιςμοφ αποηθμιϊςεων βάςει του παρόντοσ τμιματοσ Λ είναι θ 
ακόλουκθ: 

 

4.4.1 για αποκζματα, ζργα ςε εξζλιξθ, τελικά προϊόντα, πρϊτεσ φλεσ και προμικειεσ, είναι το 
απαιτοφμενο κόςτοσ αντικατάςταςθσ του υλικοφ που υπζςτθ ηθμίεσ, ςτισ ίδιεσ τισ εγκαταςτάςεισ, από 
υλικά παρόμοιου τφπου και ποιότθτασ με αυτά που υπιρχαν ακριβϊσ πριν τθ ηθμία. 

4.4.2 για ςχεδιαγράμματα, ςχζδια, αρχεία, δεδομζνα και προγράμματα θλεκτρονικοφ και 
θλεκτρομθχανικοφ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ δεδομζνων, είναι το κόςτοσ αναπαραγωγισ των ίδιων από 
αντίγραφα ι πρωτότυπα 

 
Για κάκε άλλο αςφαλιηόμενο περιουςιακό ςτοιχείο ιςχφουν τα ακόλουκα: 

4.4.3 εάν επιδιορκωκεί, ξαναχτιςτεί ι αντικαταςτακεί, ςτθν ίδια ι άλλθ τοποκεςία εντόσ δφο (2) ετϊν 
από τθν θμερομθνία ηθμίασ, προκρίνεται θ χαμθλότερθ μεταξφ: 

α) Των πραγματικϊν δαπανϊν που αναλιφκθκαν από ι για λογαριαςμό του αςφαλιςμζνου για τθν 
επιδιόρκωςθ / ανακαταςκευι, ι β) αντικατάςταςθ ςτθν ίδια τοποκεςία με νζα υλικά παρόμοιου τφπου 
και ποιότθτασ, όποια δαπάνθ είναι μικρότερθ. 
Σε καμία περίπτωςθ δεν περιλαμβάνεται αυξθμζνο κόςτοσ λόγω εφαρμογισ νόμου, διατάγματοσ, 
ρφκμιςθσ ι κανονιςμοφ που διζπει ι περιορίηει τθν καταςκευι, εγκατάςταςθ, επιδιόρκωςθ, 
αντικατάςταςθ, κατεδάφιςθ, κτιςθ, κατοχι, λειτουργία ι άλλθ χριςθ τθσ περιουςίασ ςε μια 
αςφαλιςμζνθ τοποκεςία. 

4.4.4 Εάν δεν επιδιορκωκεί, ξαναχτιςτεί ι αντικαταςτακεί ςτθν ίδια ι άλλθ τοποκεςία εντόσ δφο (2) 
ετϊν από τθν θμερομθνία ηθμίασ, τότε ιςχφει θ τρζχουςα πραγματικι αξία κατά τθ χρονικι ςτιγμι και 
τόπο τθσ ηθμίασ. 

4.4.5 Όροσ Τπαςφάλιςθσ: Εάν προκφψει ηθμία και διαπιςτωκεί ότι το αςφαλιηόμενο ποςό είναι 
μικρότερο από το ποςό που κα ζπρεπε να είναι αςφαλιςμζνο (αςφαλιςτζα αξία), τότε το αςφάλιςμα 
που δικαιοφται ο αςφαλιςμζνοσ, βάςει του παρόντοσ τμιματοσ Λ, κα ελαττωκεί ςε ςχζςθ με τθν 
αναλογία του αςφαλιηόμενου ποςοφ προσ το ποςό που κα ζπρεπε να είναι αςφαλιςμζνο (αςφαλιςτζα 
αξία) 

4.4.6 Το κόςτοσ των όποιων μετατροπϊν, προςκθκϊν, βελτιϊςεων ι επιςκευϊν δεν κα ανακτάται με 
βάςθ το παρόν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. 

4.4.7 Το κόςτοσ των όποιων προςωρινϊν επιδιορκϊςεων βαρφνει τθν Εταιρία, εφόςον οι 
επιδιορκϊςεισ αποτελοφν μζροσ των τελικϊν επιδιορκϊςεων και δεν αυξάνεται το ςυνολικό κόςτοσ 
επιδιορκϊςεων. 

 

5. ΕΛ∆ΛΚΕΣ ΕΞΑΛΕΣΕΛΣ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Λ 

Εξαιροφμενθ Ρεριουςία 

Τα ακόλουκα εξαιροφνται τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ: 
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1. περιουςιακά ςτοιχεία και οικοδομιματα κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ ι ανζγερςθσ και 
υλικά ι προμικειεσ ςχετικά µε αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία κατά τθν καταςκευι ι ανζγερςθ 

2. περιουςία κατά τθ μεταφορά με οποιοδιποτε μεταφορικό μζςο, εκτόσ των κτθρίων που 
ορίηονται ςτο παράρτθμά 

3. μθχανοκίνθτα οχιματα με άδεια οδικισ κυκλοφορίασ, ςιδθροδρομικζσ μθχανζσ και τροχαίο 
ςιδθροδρομικό υλικό, πλωτόσ εξοπλιςμόσ, πλοία, ςκάφθ, αεροςκάφθ 

4. χριματα, επιταγζσ, γραμματόςθμα, ομολογίεσ, μετοχζσ, πιςτωτικζσ κάρτεσ ι χρεόγραφα / 
αξιόγραφα οποιαςδιποτε μορφισ (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: ςυλλεκτικά νομίςματα - 
χαρτονομίςματα - τραπεηογραμμάτια, εντάλματα πλθρωμϊν - ειςπράξεων τίτλοι κυριότθτασ κ.α.).  

5. κοςμιματα, πολφτιμουσ λίκουσ, πολφτιμα μζταλλα, ράβδουσ χρυςοφ, γοφνεσ, ςπάνια 
αντικείμενα, πίνακεσ ηωγραφικισ, γλυπτά , ζργα τζχνθσ ι ςπάνια βιβλία 

6. χλωρίδα και πανίδα, που περιλαμβάνει ηωντανά ηϊα, πτθνά, ψάρια ι άλλα ηωντανά πλάςματα, 
αναπτυςςόμενα δζνδρα, καλλιζργειεσ πριν από τθ ςυγκομιδι και βοςκοτόπια. 

7. εκτάςεισ γθσ, δρόμοι, πεηοδρόμια, προκυμαίεσ και προβλιτεσ, γζφυρεσ, υπόνομοι ι εκςκαφζσ, 
φράγματα, δεξαμενζσ, κανάλια, αναχϊματα, επιχϊματα, φρεάτια, µάνδρεσ αποκικευςθσ, πθγάδια, 
υπόγειεσ ςιραγγεσ, φρεάτια, αποβάκρεσ. 

8. περιουςία του Αςφαλιςμζνου που ζχει μεταβιβαςτεί ςτθν κατοχι άλλων, με ςυμφωνθτικά 
χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ι ενοικίαςθσ, μίςκωςθ, αγορά, πίςτωςθ ι άλλεσ ςυμφωνίεσ πϊλθςθσ. 

9. ορυχεία ι μεταλλεφματα που αποτελοφν περιουςία ςτο υπζδαφοσ, μθ εξορυγμζνα ι μθ 
αντλθκζντα φυςικά καφςιμα, κοιτάςματα αερίου και μετάλλων, περιουςία ςτθ κάλαςςα και επί υδάτων. 

10. το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων που, είτε βρίςκεται ςε εγκαταςτάςεισ ςτακμϊν 
παραγωγισ πυρθνικισ ενζργεια, είτε χρθςιμοποιείται ι χρθςιμοποιικθκε για τθν παραγωγι πυρθνικισ 
ενζργειασ ι τθν παραγωγι, χριςθ, μεταφορά ι αποκικευςθ πυρθνικοφ υλικοφ. Εξαιροφνται επίςθσ 
πυρθνικοί αντιδραςτιρεσ, κτίρια αντιδραςτιρα και ςτακμοφ παραγωγι, κακϊσ επίςθσ και 
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και ςχετικό περιεχόμενο ςε οποιεςδιποτε εγκαταςτάςεισ. 

11. γραμμζσ μεταφοράσ και διανομισ, περιλαμβανομζνων και των υποςτθριγμάτων αυτϊν, εκτόσ 
εάν βρίςκονται εντόσ των ορίων των εγκαταςτάςεων του Αςφαλιςμζνου. 
 

Εξαιροφμενοι Κίνδυνοι 

Θ Εταιρία δε φζρει ευκφνθ αποηθμίωςθσ για ηθμία που προκλικθκε άμεςα ι ζμμεςά από: 

1. διαρροι ςυνδζςεων, αποκόλλθςθ ςυγκολλιςεων, ρωγμζσ, κραφςθ, καταςτροφι ι 
υπερκζρμανςθ λεβιτων, οικονοµθτϊν, υπερκερµαντιρων, δοχείων πίεςθσ ι των ςυνδεδεμζνων µε 
αυτά ςωλθνϊςεων ατμοφ και τροφοδοςίασ, μθχανικι ι θλεκτρικι βλάβθ ι απορρφκμιςθ 
ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ, ςυςκευισ ι εξοπλιςμοφ από το οποίο προζρχεται αυτι θ βλάβθ ι 
διαταραχι.  

Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω εξαίρεςθ δεν ιςχφει για ηθμία θ οποία δεν εξαιρείται άλλωσ και θ οποία 
προζρχεται από Κακοριςμζνο Κίνδυνο ι από οποιαδιποτε άλλθ τυχαία απϊλεια, καταςτροφι ι ηθμία. 

2. ρφπανςθ και/ι μόλυνςθ, χωρίσ να εξαιρείται θ καταςτροφι ι ηθμία των αςφαλιηομζνων 
αντικειμζνων, που δεν εξαιρείται άλλωσ, και προκαλείται από είτε από ρφπανςθ ι μόλυνςθ που είναι το 
αποτζλεςμα Κακοριςμζνου Κινδφνου, ι από  

Κακοριςμζνο Κίνδυνο που είναι το αποτζλεςμα ρφπανςθσ ι μόλυνςθσ.  

Διευκρινίηεται ότι δεν καλφπτονται ςε καμία περίπτωςθ απϊλεια ι καταςτροφι ι ηθμία από μόλυνςθ ι 
ρφπανςθ εδάφουσ, υπεδάφουσ, υδάτων ατμόςφαιρασ και γενικότερα του περιβάλλοντοσ από 
οποιαδιποτε αιτία ςυµπεριλαµβανοµζνθσ τθσ μόλυνςθσ ι ρφπανςθσ από βιολογικζσ ι χθμικζσ ουςίεσ 
και βλιματα. 
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3. φυςιολογικι φκορά, αποχρωματιςμόσ, χαρακιζσ, ςταδιακι αλλοίωςθ ι εμφάνιςθ ελαττωμάτων, 
τακτικι ςυντιρθςθ ι αποκατάςταςθ, διάβρωςθ, ςκουριά, οξείδωςθ. Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα 
εξαίρεςθ δεν αφορά ςε απϊλεια ι ηθμία ςε αςφαλιηόμενθ περιουςία, που επιλκε ωσ άμεςθ ςυνζπεια 
κινδφνου που δεν εξαιρείται με άλλον τρόπο. 

4. εγγενζσ ελάττωμα, λανκάνον ελάττωμα, λανκαςμζνο ι ελαττωματικό ςχεδιαςμό ι λανκαςμζνα 
ι ελαττωματικά υλικά του ίδιου του αντικειμζνου που ζπακε τθν ηθμία.  

5. ακραίεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ, χρϊματοσ, αρϊματοσ, υφισ, γεφςθσ 

6. ζκκεςθ ςε καιρικά φαινόμενα, όπου θ κινθτι περιουςία κείται ςτθν φπαικρο ι δεν περιζχεται ςε 
κτιρια πλιρωσ περίκλειςτα.  

7. απομάκρυνςθ αμιάντου από κάκε δομι ι ςτιριγμα ι αντικείμενο κινθτισ περιουςίασ ι προϊόν, 
εκτόσ εάν τα υλικά ζχουν υποςτεί φκορά από πυρκαγιά, αςτραπι, κεραυνό, ςφγκρουςθ με όχθμα ι 
αεροςκάφοσ, ζκρθξθ, ταραχζσ, εμφφλια ςφρραξθ, βανδαλιςμό, κακόβουλθ βλάβθ, καπνό, καταιγίδα, 
διαρροι αερίων ι ακοφςια εκφόρτιςθ των αυτόματων ςυςτθμάτων πυροπροςταςίασ. Εξαιρείται επίςθσ 
απϊλεια ι ηθμιά που προκλικθκε άμεςα ι ζμμεςα από κατεδάφιςθ ι αυξθμζνο κόςτοσ 
ανακαταςκευισ, επιδιόρκωςθσ, απομάκρυνςθσ ςυντριμμάτων ι απϊλεια χριςθσ που προζκυψε από 
τθν εφαρμογι νόμου / διατάγματοσ ι κρατικισ οδθγίασ που ρυκμίηουν τθ διαχείριςθ του αμιάντου ι 
απαιτοφν τθν απαγόρευςθ τθσ περαιτζρω χριςθσ για το ςκοπό τον οποίο προορίηονταν και τθν άμεςθ 
τροποποίθςθ ι απομάκρυνςθ από τισ εγκαταςτάςεισ του αςφαλιςμζνου. 

8. καταςτροφι περιουςίασ κατόπιν εντολισ οποιαδιποτε δθμόςιασ αρχισ 

9. απϊλεια, εξαφάνιςθ, ανεξιγθτο ζλλειμμα ι ζλλειμμα απογραφισ, λανκαςμζνθ καταχϊρθςθ ι 
αρχειοκζτθςθ πλθροφοριϊν ι λογιςτικό λάκοσ. 

10. κόςτοσ που οφείλεται ςε εςφαλμζνο ι άνευ αδείασ, προγραμματιςμό, διάτρθςθ, ςιμανςθ ι 
προςκικθ/ειςαγωγι δεδομζνων, εξ αμελείασ ακφρωςθ ι διαγραφι πλθροφοριϊν ι απόρριψθ των 
μζςων αποκικευςθσ δεδομζνων, κακϊσ επίςθσ και ςε απϊλεια πλθροφοριϊν εξαιτίασ μαγνθτικϊν 
πεδίων. 

11. κλοπι, εκτόσ εάν ςυντρζχει είςοδοσ ι ζξοδοσ από το κτιριο με δυναμικά και βίαια μζςα ι εκτόσ 
εάν προκφπτει ι ςυνδζεται με πραγματικι ι επαπειλοφμενθ επίκεςθ, βιαιοπραγία ι χριςθ βίασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ, εναντίον του αςφαλιςμζνου ι οποιουδιποτε υπαλλιλου του αςφαλιςμζνου ι άλλου 
προςϊπου που βρίςκεται νομίμωσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του αςφαλιςμζνου. 

12. φυςιολογικι εξομάλυνςθ ι κατακάκιςμα καταςκευϊν, φυςιολογικι ςυρρίκνωςθ ι διαςτολι 
πεηοδρομίων, λικόςτρωτων, κεμελίων, τοίχων, πατωμάτων ι ορόφων. 

 

6 ΕΛ∆ΛΚOI ΟΟΛ 

 

Δαπάνεσ Αποτροπισ, Ρεριοριςμοφ Ηθμιάσ, Ρροςταςίασ 

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου και κατά τροποποίθςθ κάκε αντίκετου όρου, θ αςφάλιςθ καλφπτει, μζχρι το όριο 
ευκφνθσ για αποηθμίωςθ που αναφζρεται ςτο Αςφαλιςτιριο, δαπάνεσ που εφλογα και λόγω των 
ςυνκθκϊν πραγματοποίθςε ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ κατά τθν διάρκεια τθσ ηθμιάσ για τθν 
αποτροπι και τον περιοριςμό αυτισ μετά τθν επζλευςθ αςφαλιςμζνου και μθ εξαιροφμενου κινδφνου.  

 Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται επίςθσ και οι δαπάνεσ που εφλογα και λόγω των ςυνκθκϊν κα 
πραγματοποιιςει ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ: 

α)  για τθν μεταφορά ι μετακίνθςθ των αςφαλιςμζνων αντικειμζνων με ςκοπό τθν αποτροπι και 
τον περιοριςμό τθσ ηθμιάσ  

β)  για τθν προςωρινι προςταςία και αςφάλεια τθσ αςφαλιςμζνθσ ηθμιωκείςασ περιουςίασ πριν 
τθν ζναρξθ των εργαςιϊν επιςκευισ τθσ  

17PROC001741091 2017-07-24



 

Σελίδα 52 

Πριο Ευκφνθσ 

Το ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ για αποηθμίωςθ αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο και ιςχφει 
ςυνολικά κατά αςφαλιςτικό ζτοσ, περιλαμβάνεται δε ςτο αςφαλιςμζνο κεφάλαιο κάκε αςφαλιςμζνου 
αντικειμζνου που αναγράφεται ςτον Ρίνακα Καλφψεων. 

 

Αυτόματθ Αναςφςταςθ Κεφαλαίου Μετά από Υλικι Ηθμιά 

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου και κατά τροποποίθςθ κάκε αντίκετου όρου, το Αςφαλιςτιριο παρζχει τθν δυνατότθτα 
ςτον Συμβαλλόμενο ι και Αςφαλιςμζνο μετά τθν επζλευςθ αςφαλιςμζνου και μθ εξαιροφμενου 
κινδφνου και τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του 
Αςφαλιςτθρίου για τθν πλιρθ αποκατάςταςθ υλικϊν ηθμιϊν των ηθμιωκζντων αςφαλιςμζνων 
αντικειμζνων, αυτόματθσ αναςφςταςθσ του αςφαλιςμζνου κεφαλαίου ςτο πριν από τθν καταβολι τθσ 
αποηθμίωςθσ ποςό. Ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται ςε καταβολι των 
αναλογοφντων αςφαλίςτρων για το διάςτθμα από τθν θμερομθνία πλιρουσ αποκατάςταςθσ τθσ ηθμιάσ 
ζωσ τθν λιξθ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου.  

Ρροχποκζςεισ Κάλυψθσ 

Ρροχπόκεςθ για τθν ενεργοποίθςθ τθσ κάλυψθσ είναι ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ να: 

α)  γνωςτοποιιςει γραπτά ςτθν Εταιρία τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ και το φψοσ του 
αςφαλιςμζνου κεφαλαίου εάν αυτό είναι διαφορετικό  

β)  καταβάλει τα αναλογοφντα αςφάλιςτρα 

Ειδικζσ Εξαιρζςεισ 

Εξαιροφνται ρθτά από τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ και τθν αυτόματθ αναςφςταςθ αςφαλιςμζνου 
κεφαλαίου, ηθμιζσ που οφείλονται ςε καταςτροφικοφσ κινδφνουσ, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, 
ςειςμό, καιρικά ι φυςικά φαινόμενα. 

 

Αποκομιδι Συντριμμάτων  

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου θ αςφάλιςθ καλφπτει, μζχρι το όριο ευκφνθσ για αποηθμίωςθ που αναφζρεται ςτο 
Αςφαλιςτιριο, τισ ζκτακτεσ δαπάνεσ που κα πραγματοποιιςει ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ με 
ζγκριςθ τθσ Εταιρίασ για κατεδάφιςθ ερειπίων και αποκομιδι και ι μεταφορά ςυντριμμάτων 
αςφαλιςμζνων αντικειμζνων, που ζχουν υποςτεί βλάβθ ι καταςτροφι μετά τθν επζλευςθ 
αςφαλιςμζνου και μθ εξαιροφμενου κινδφνου, για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ.  

Ρροχποκζςεισ Κάλυψθσ 

Ρροχπόκεςθ για τθν ιςχφ τθσ κάλυψθσ είναι θ επζλευςθ αςφαλιςμζνου και καλυπτόμενου από το 
Αςφαλιςτιριο κινδφνου. 

Ειδικζσ Εξαιρζςεισ 

Εξαιροφνται ρθτά από τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ δαπάνεσ:  

1. Για αποκομιδι ςυντριμμάτων από χϊρο εκτόσ του οικοπζδου όπου βρίςκεται θ ηθμιωκείςα 
αςφαλιςμζνθ περιουςία. 

2. Ρου οφείλονται ςε ρφπανςθ ι μόλυνςθ μθ αςφαλιςμζνθσ ιδιοκτθςίασ ι ιδιοκτθςίασ τρίτων.  

3. Ρου οφείλονται ςε μόλυνςθ τθσ αςφαλιςμζνθσ περιουςίασ ι και ςτθ μετάδοςθ τθσ μόλυνςθσ ςε 
περιουςία τρίτων.  
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4. Για μεταφορά αςφαλιςμζνων αντικείμενων ι ςυντριμμάτων ςε οποιαδιποτε άλλθ τοποκεςία 
για αποκικευςθ ι απολφμανςθ λόγω επθρεαςμοφ τουσ από μόλυνςθ ι ρφπανςθ, ανεξάρτθτα εάν θ 
μεταφορά αυτι ι απολφμανςθ απαιτείται από τον νόμο ι κανονιςμοφσ  

5. Για αφαίρεςθ υλικοφ αμιάντου από αςφαλιςμζνο αντικείμενο  

 
Πριο Ευκφνθσ 

Το ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ για αποηθμίωςθ αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο και ιςχφει 
ςυνολικά κατά αςφαλιςτικό ζτοσ, περιλαμβάνεται δε ςτο αςφαλιςμζνο κεφάλαιο κάκε αςφαλιςμζνου 
αντικειμζνου που αναγράφεται ςτον Ρίνακα Καλφψεων. 

 

Δαπάνεσ Επαγγελματιϊν  

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου θ αςφάλιςθ καλφπτει, μζχρι το όριο ευκφνθσ για αποηθμίωςθ που αναφζρεται ςτο 
Αςφαλιςτιριο, δαπάνεσ ζκδοςθσ αδειϊν και δαπάνεσ για επαγγελματικζσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν, τοπογράφων, ςυμβοφλων, νομικϊν ι άλλων επαγγελματιϊν που απαιτοφνται αποκλειςτικά 
για τθν ανοικοδόμθςθ - αποκατάςταςθ του αςφαλιςμζνου αντικειμζνου λόγω ηθμιάσ που υπζςτθ μετά 
τθν επζλευςθ αςφαλιςμζνου και μθ εξαιροφμενου κινδφνου και ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ 
κατζβαλε εφλογα.  

Ειδικζσ Εξαιρζςεισ 

Λςχφουν και οι ακόλουκεσ ειδικζσ εξαιρζςεισ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ δεν καλφπτονται: 

1. δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν προετοιμαςία ζγερςθσ αξιϊςεων.  

2. δαπάνεσ για αποκατάςταςθ ηθμιάσ που δεν καλφπτεται με το Αςφαλιςτιριο.  

Πριο Ευκφνθσ 

Το ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ για αποηθμίωςθ αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο και ιςχφει κατά 
αςφαλιςτικό ζτοσ, περιλαμβάνεται δε ςτο αςφαλιςμζνο κεφάλαιο κάκε αςφαλιςμζνου αντικειμζνου 
που αναγράφεται ςτον Ρίνακα Καλφψεων. 

 

Δαπάνεσ Δθμοςίων Αρχϊν  

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου και κατά τροποποίθςθ κάκε αντίκετου όρου, θ αςφάλιςθ επεκτείνεται και καλφπτει, 
μζχρι το όριο ευκφνθσ για αποηθμίωςθ που αναφζρεται ςτο Αςφαλιςτιριο, επιπλζον δαπάνεσ που ο 
Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να καταβάλει, μετά τθν επζλευςθ αςφαλιςμζνου 
κινδφνου, για τθν αποκατάςταςθ ηθμιωκζντων και μθ ηθμιωκζντων μερϊν αςφαλιςμζνου αντικειμζνου, 
εάν αυτό είναι αναγκαίο αποκλειςτικά λόγω υποχρεωτικισ ςυμμόρφωςθσ με κανονιςμοφσ δόμθςθσ ι 
νομικζσ διατάξεισ Δθμοςίων ι Τοπικϊν Αρχϊν, που κα επιβλθκοφν ςτον Συμβαλλόμενο ι και 
Αςφαλιςμζνο. 

Ρροχπόκεςθ Κάλυψθσ 

Για τθν ιςχφ τθσ κάλυψθσ ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει γραπτά 
ςτθν Εταιρία τθν ανάγκθ διενζργειασ επιπλζον δαπανϊν λόγω ςυμμόρφωςισ του με τουσ παραπάνω 
κανονιςμοφσ και να λάβει τθν γραπτι ζγκριςθ αυτισ. 

Ειδικζσ Εξαιρζςεισ  

 

Λςχφουν και οι ακόλουκεσ ειδικζσ εξαιρζςεισ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ δεν καλφπτεται: 

1. Δαπάνθ για ςυμμόρφωςθ με οποιονδιποτε κανονιςμό ι νομικι διάταξθ: 
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α)  για ηθμιά που ςυνζβθ πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ κάλυψθσ,  

β)  για ηθμιά που δεν καλφπτεται από το Αςφαλιςτιριο, 

γ)  εάν θ υποχρζωςθ για ςυμμόρφωςθ ζχει κοινοποιθκεί ςτον Συμβαλλόμενο ι και Αςφαλιςμζνο 
πριν τθν επζλευςθ τθσ ηθμιάσ, 

δ)  για αφαίρεςθ ηθμιωκζντοσ ι μθ ηθμιωκζντοσ υλικοφ αμιάντου ι για το αυξθμζνο κόςτοσ 
κατεδάφιςθσ, ανακαταςκευισ, επιςκευισ ι για τθν απϊλεια χριςθσ μθ ηθμιωκζντοσ τμιματοσ 
αςφαλιςμζνου αντικειμζνου, που είναι ςυνζπεια εφαρμογισ οποιουδιποτε νόμου ι διάταξθσ ςχετικά 
με το υλικό αμίαντου.  

2. Επιπλζον δαπάνθ που κα είχε απαιτθκεί για τθν επαναφορά ηθμιωκζντοσ αντικειμζνου ςε 
κατάςταςθ όμοια με τθν κατάςταςι του ωσ καινοφργιου, εάν δεν είχε προκφψει θ ανάγκθ 
ςυμμόρφωςθσ με οποιονδιποτε από τουσ προαναφερκζντεσ κανονιςμοφσ/νομικζσ διατάξεισ. 

3. Δαπάνθ για οποιοδιποτε τζλοσ, φόρο ι εκτίμθςθ προκφψει λόγω ανατίμθςθσ κεφαλαίου τθσ 
αςφαλιςμζνθσ ιδιοκτθςίασ και κα είναι πλθρωτζα από αυτιν ι από τον ιδιοκτιτθ αυτισ λόγω τθσ 
ςυμμόρφωςθσ με οποιονδιποτε από τουσ προαναφερκζντεσ κανονιςμοφσ/νομικζσ διατάξεισ. 

Πριο Ευκφνθσ 

Το ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ για αποηθμίωςθ αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο και ιςχφει κατά 
αςφαλιςτικό ζτοσ, περιλαμβάνεται δε ςτο αςφαλιςμζνο κεφάλαιο κάκε αςφαλιςμζνου αντικειμζνου 
που αναγράφεται ςτον Ρίνακα Καλφψεων. 

 

Αςτικι Ευκφνθ Ζναντι Ιδιοκτιτθ, Τρίτων Ιδιοκτθτϊν Ακινιτων 

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου και κατά τροποποίθςθ κάκε αντίκετου όρου, θ αςφάλιςθ επεκτείνεται και καλφπτει τθν 
αςτικι ευκφνθ του Συμβαλλόμενου ι και Αςφαλιςμζνου ςφμφωνα με τα άρκρα 914-932 του Α.Κ.: 

α)  ζναντι του ιδιοκτιτθ τθσ οικοδομισ που ςτεγάηονται τα αςφαλιςμζνα αντικείμενα, μόνο για 
υλικζσ ηθμιζσ που κα υποςτεί το ακίνθτό του,  

β)  ζναντι τρίτων ιδιοκτθτϊν ακινιτων και των κινθτϊν που βρίςκονται ςε αυτά, μόνο για υλικζσ 
ηθμιζσ που κα υποςτοφν οι τρίτοι και κα οφείλονται αποκλειςτικά και άμεςα ςε καλυπτόμενθ επζλευςθ 
των κινδφνων πυρκαγιάσ ι και ζκρθξθσ, διάρρθξθσ ι υπερχείλιςθσ δεξαμενϊν ι ςωλθνϊςεων 
αποκλειςτικά αναφορικά με εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ, αποχζτευςθσ και 
ςυςτιματοσ πυρόςβεςθσ, που εκδθλϊνεται, προζρχεται από τα αςφαλιςμζνα αντικείμενα, ιδιοκτθςίασ 
του Συμβαλλόμενου ι και Αςφαλιςμζνου.  

Ειδικζσ Εξαιρζςεισ 

Εξαιρείται από τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ και δεν καλφπτεται ευκφνθ του Συμβαλλόμενου ι και 
Αςφαλιςμζνου ζναντι οποιουδιποτε τρίτου ιδιοκτιτθ ακινιτου, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
ιδιοκτιτθ/εκμιςκωτι, για υλικζσ ηθμιζσ που προζρχονται / προκαλοφνται / οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα 
ςε : 

1. Αποκετικζσ ηθμιζσ οποιαςδιποτε φφςθσ ι και κακαρά οικονομικζσ ηθμιζσ. 

2. Ψυςιολογικι φκορά / φυςικι απομείωςθ αξίασ. 

3. Μθ τιρθςθ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Συμβαλλόμενου ι και Αςφαλιςμζνου. 

Πριο Ευκφνθσ 

Το ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ για αποηθμίωςθ αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο και ιςχφει 
ςυνολικά κατά αςφαλιςτικό ζτοσ.  
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Αυτόματθ Κάλυψθ Νεοαποκτθκζντων Ρεριουςιακϊν Στοιχείων  

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου και κατά τροποποίθςθ κάκε αντίκετου όρου, θ αςφάλιςθ επεκτείνεται και καλφπτει 
αυτόματα, μζχρι το όριο ευκφνθσ για αποηθμίωςθ που αναφζρεται ςτο Αςφαλιςτιριο, τον 
Συμβαλλόμενο ι και Αςφαλιςμζνο για το χρονικό διάςτθμα που αναφζρεται ςτο Αςφαλιςτιριο, για 
οποιαδιποτε νεοαποκτθκζντα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία ςτισ αςφαλιςμζνεσ διευκφνςεισ. Αλλαγζσ, 
μεταβολζσ, προςκικεσ ι βελτιϊςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτα ιδθ αςφαλιςμζνα πάγια περιουςιακά 
ςτοιχεία, περιλαμβάνονται ςτθν επζκταςθ αυτι.  

Θ αςφάλιςθ ςφμφωνα με τθν επζκταςθ αυτι λιγει αυτόματα με τθν λιξθ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου 
που αναγράφεται ςτον Ρίνακα Καλφψεων, ανεξάρτθτα εάν θ περίοδοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ τθσ 
επζκταςθσ αυτισ δεν ζχει λιξει κατά τθν θμερομθνία αυτι.  

Ρροχποκζςεισ Κάλυψθσ 

α)  Ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει γραπτά τθν Εταιρία με όλα 
τα αναγκαία ςτοιχεία αναφορικά με τα νεοαποκτθκζντα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία μζςα ςτθν 
αποκλειςτικι προκεςμία που αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο, θ οποία υπολογίηεται από τθν 
θμερομθνία απόκτθςθσ αυτϊν.  

β)  Θ Εταιρία με βάςθ τουσ όρουσ και προχποκζςεισ αςφάλιςθσ του Αςφαλιςτθρίου, υπολογίηει για 
το είδοσ και τθ φφςθ των νεοαποκτθκζντων περιουςιακϊν ςτοιχείων, το επιπλζον αναλογικό (pro rata) 
αςφάλιςτρο από τθν θμερομθνία απόκτθςθσ αυτϊν, το οποίο ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ 
υποχρεοφται να καταβάλει, για τθν ιςχφ τθσ πλιρουσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ.  

γ)  Τα νεοαποκτθκζντα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία πρζπει: α) να είναι ςχετικά με το αντικείμενο 
τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Συμβαλλόμενου ι και Αςφαλιςμζνου, που αναφζρεται ςτον 
Ρίνακα Καλφψεων και αςκείται ςτισ αςφαλιςμζνεσ διευκφνςεισ και β) να εγκαταςτακοφν ςτισ 
αςφαλιςμζνεσ διευκφνςεισ.  

δ)  Ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να τοποκετεί και να διατθρεί ςε πλιρθ, 
καλι και άμεςθ λειτουργία όλα τα ενδεδειγμζνα και προβλεπόμενα από τον νόμο μζτρα προςταςίασ και 
αςφάλειασ (προλθπτικά ι και καταςταλτικά) ανάλογα με τθ φφςθ και τθν επικινδυνότθτα των 
νεοαποκτθκζντων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων.  

Ειδικζσ Εξαιρζςεισ 

Εξαιροφνται ρθτά από τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ οι ανατιμιςεισ των ιδθ αςφαλιςμζνων πάγιων 
περιουςιακϊν ςτοιχείων 

 
Πριο Ευκφνθσ 

Το ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ για αποηθμίωςθ αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο και ιςχφει 
ςυνολικά κατά αςφαλιςτικό ζτοσ. 

 

 

 

Ρροςταςία Υπαςφάλιςθσ - Προσ Ρρόνοιασ 

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου και κατά τροποποίθςθ κάκε αντίκετου όρου, ςε περίπτωςθ επζλευςθσ αςφαλιςμζνου 
κινδφνου, εάν διαπιςτωκεί ότι τα αςφαλιςμζνα αντικείμενα κατά τθν θμερομθνία επζλευςθσ τθσ ηθμιάσ 
ζχουν αξία μεγαλφτερθ από τθν αςφαλιςμζνθ και μζχρι το ςυμφωνθκζν με τον Συμβαλλόμενο ι και 
Αςφαλιςμζνο ποςοςτό που αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο, δεν εφαρμόηεται υπαςφάλιςθ για το 
υπερβάλλον ποςό.   
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Εάν θ υπερβάλλουςα αξία υπερβαίνει το παραπάνω αναφερόμενο ςυμφωνθκζν ποςοςτό που 
αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο κα εφαρμόηεται υπαςφάλιςθ και ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ 
κα κεωρείται ςυναςφαλιςτισ του εαυτοφ του για το ςφνολο τθσ υπζρβαςθσ του αςφαλιςμζνου ποςοφ.  

 

Δαπάνεσ Ρροςωρινισ Μεταςτζγαςθσ 

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου και κατά τροποποίθςθ κάκε αντίκετου όρου, θ αςφάλιςθ επεκτείνεται και καλφπτει 
αναγκαίεσ δαπάνεσ που κα πραγματοποιιςει ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ με τθν ςφμφωνθ 
γνϊμθ τθσ Εταιρίασ, για τθν προςωρινι μεταςτζγαςθ των αςφαλιςμζνων αντικειμζνων ςε άλλο χϊρο, 
μετά τθν επζλευςθ αςφαλιςμζνου και μθ εξαιροφμενου από το Αςφαλιςτιριο κινδφνου ςτισ 
αςφαλιςμζνεσ εγκαταςτάςεισ που τισ ζκεςε εκτόσ λειτουργίασ.  

Οι δαπάνεσ για τθν προςωρινι μεταςτζγαςθ ςφμφωνα με τθν επζκταςθ αυτι καταβάλλονται μετά τθν 
υποβολι από τον Συμβαλλόμενο ι και Αςφαλιςμζνο όλων των παραςτατικϊν που κα ηθτθκοφν από τθν 
Εταιρία και κα αποδεικνφουν το φψοσ των δαπανϊν αυτϊν.  

Ρροχπόκεςθ Κάλυψθσ 

Ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ πρζπει να είναι ιδιοκτιτθσ ι μιςκωτισ του αςφαλιςμζνου χϊρου 
και να τον χρθςιμοποιεί ο ίδιοσ.  

Πριο Ευκφνθσ 

Το ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ για αποηθμίωςθ αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο και ιςχφει 
ςυνολικά κατά αςφαλιςτικό ζτοσ.  

 

 

Ρεριουςιακά Στοιχεία Υπό Καταςκευι 

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου, κατά τροποποίθςθ κάκε αντίκετου όρου και κατά μερικι παρζκκλιςθ τθσ, εξαίρεςθσ 16 
του άρκρου 27 – Γενικζσ εξαιρζςεισ – Εξαιροφμενοι Κίνδυνοι των Γενικϊν Πρων του Αςφαλιςτθρίου, θ 
αςφάλιςθ επεκτείνεται, κατά τθν διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου και καλφπτει μζχρι το όριο 
ευκφνθσ για αποηθμίωςθ που αναφζρεται ςτο Αςφαλιςτιριο, περιουςιακά ςτοιχεία ι οικοδομζσ υπό 
καταςκευι και υλικά ι προμικειεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν των εργαςιϊν:  

α)  ζναντι ελαττωματικισ εργαςίασ, ελαττωματικοφ υλικοφ ι ελαττωματικισ καταςκευισ,  

β)  εντόσ των εγκαταςτάςεων του Συμβαλλόμενου ι και Αςφαλιςμζνου που αναφζρονται ςτον 
Ρίνακα Καλφψεων και  

γ)  για το χρονικό διάςτθμα που αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο ανά ζργο καταςκευισ, από τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ καταςκευισ του.  

Καταςκευι για τθν επζκταςθ αυτι κεωρείται:  

- Συντιρθςθ, ανακαίνιςθ, αναπαλαίωςθ ι επζκταςθ υφιςτάμενου κτιρίου. 

- Ανζγερςθ ι ςυναρμολόγθςθ εγκαταςτάςεων ςε υφιςτάμενα κτίρια. 

- Αναδιαμόρφωςθ των εγκαταςτάςεων ςε υφιςτάμενα κτίρια. 

Θ αςφάλιςθ ςφμφωνα με τθν επζκταςθ αυτι λιγει αυτόματα με τθν λιξθ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου 
που αναγράφεται ςτον Ρίνακα Καλφψεων, ανεξάρτθτα εάν θ περίοδοσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ τθσ 
επζκταςθσ αυτισ δεν ζχει λιξει κατά τθν θμερομθνία αυτι.  

Ρροχποκζςεισ Κάλυψθσ 

Ο Συμβαλλόμενοσ ι και Αςφαλιςμζνοσ πρζπει να αςφαλίςει τα αναφερόμενα περιουςιακά ςτοιχεία με 
το Αςφαλιςτιριο.  
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Ειδικζσ Εξαιρζςεισ 

Εκτόσ από τισ Γενικζσ Εξαιρζςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 27 – Γενικζσ εξαιρζςεισ – Εξαιροφμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικϊν Πρων του Αςφαλιςτθρίου, εξαιρείται ρθτά από τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ και δεν 
καλφπτεται: 

1. Οποιαδιποτε αποκετικι/ επακόλουκθ ηθμιά ι ευκφνθ κάκε είδουσ ι φφςθσ (ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά ηθμιζσ ςε περιβάλλοντα περιουςιακά ςτοιχεία, αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων, οποιαδιποτε 
οικονομικι απϊλεια). 

2. Οποιαδιποτε δοκιμι μθχανιματοσ ι/ και εξοπλιςμοφ.  

Πριο Ευκφνθσ 

Το ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ για αποηθμίωςθ αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο και ιςχφει 
ςυνολικά κατά αςφαλιςτικό ζτοσ. 

 

Άδεια Θερμϊν Εργαςιϊν  

 

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου και κατά τροποποίθςθ κάκε αντίκετου όρου, θ αςφάλιςθ δεν καλφπτει υλικζσ ηθμιζσ 
ςτθν αςφαλιςμζνθ περιουςία άμεςα προερχόμενεσ από κερμζσ εργαςίεσ, εάν ο Συμβαλλόμενοσ ι και 
Αςφαλιςμζνοσ ι οποιοςδιποτε εργαηόμενοσ αυτοφ παραβεί οποιαδιποτε από τισ παρακάτω εγγυιςεισ/ 
διαδικαςτικζσ ριτρεσ: 

1. Εφφλεκτα Υλικά: Οποιαδιποτε φορθτά ι μεταφερόμενα εφφλεκτα υλικά πρζπει να 
απομακρφνονται ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 5 μζτρων από τουσ χϊρουσ εργαςίασ ι παρακείμενουσ ςε 
αυτοφσ χϊρουσ. 

2. Εφφλεκτα υγρά ι αζρια: Βαρζλια, κάδοι ι άλλα εμπορευματοκιβϊτια (Containers) πρζπει, πριν 
χρθςιμοποιθκοφν, να κακαρίηονται από πικανά εκρθκτικά υγρά ι αζρια.  

3. Ρρολθπτικά μζτρα πριν τθν εκτζλεςθ κερμϊν εργαςιϊν: Ρρζπει να καταβρζχεται θ περιοχι 
εργαςίασ, όταν είναι εφικτό. 

4. Ζλεγχοσ ςπινκιρα: Για τθν αποφυγι πτϊςθσ ςπινκιρων ι κερμοφ μετάλλου ςε εφφλεκτα υλικά 
που δεν μποροφν να μετακινθκοφν, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μεταλλικά προςτατευτικά φφλλα ι να 
λαμβάνονται παρεμφερείσ προφυλάξεισ. 

5. Μζτρα προςταςίασ κατά τθσ φωτιάσ: Εάν θ περιοχι όπου εκτελοφνται κερμζσ εργαςίεσ 
προςτατεφεται από αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ (sprinklers), το ςφςτθμα πρζπει υποχρεωτικά να 
λειτουργεί κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν κοπισ και ςυγκόλλθςθσ. Κοντά ςτθν περιοχι όπου κα 
εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ, πρζπει να βρίςκονται κατάλλθλοι πυροςβεςτιρεσ ι χειροκίνθτεσ μάνικεσ. Στθν 
ομάδα εκτζλεςθσ κερμϊν εργαςιϊν πρζπει να τοποκετείται ζνα επιπλζον άτομο με μοναδικι 
αρμοδιότθτα να βλζπει τουσ ςπινκιρεσ και να κάνει ζγκαιρθ χριςθ των μζςων πυρόςβεςθσ όταν και εάν 
αυτό απαιτθκεί. 

6. Ρρολθπτικά μζτρα μετά τθν εκτζλεςθ: Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν πρζπει να 
διενεργείται α) εξονυχιςτικόσ ζλεγχοσ για τυχόν υποβόςκουςα πυρκαγιά ςε παράμερα ςθμεία και β) 
περιπολίεσ για διάςτθμα μζχρι και τζςςερισ (4) ϊρεσ μετά τθν λιξθ των εργαςιϊν. 

Ο όροσ «Κερμζσ Εργαςίεσ» ςθμαίνει: 

- Διαδικαςία κατά τθν οποία ζνα θ περιςςότερα τμιματα προσ ζνωςθ κερμαίνονται ςε 

κερμοκραςία κοντινι ι υψθλότερθ του ςθμείου τιξθσ, με αποτζλεςμα τθν ςυγκόλλθςθ των 

κερμϊν επιφανειϊν.  

- Διαδικαςία εφαρμογισ κερμότθτασ που προκαλεί ερυκροπφρωςθ ςτο ςθμείο κοπισ ι είςδυςθσ. 

Το μζταλλο καίγεται με εκτοξευμζνο οξυγόνο.  
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- Εργαςίεσ ακονίςματοσ ι τροχίςματοσ που μπορεί να προκαλζςουν ςπινκιρα. 

- Θλεκτροςυγκόλλθςθ οροφισ. 

- Εργαςίεσ επίςτρωςθσ οροφισ με πίςςα. 

Κάκε άδεια εκτζλεςθσ κερμϊν εργαςιϊν πρζπει να ιςχφει για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΟΣ 72 ΩΩΝ  

 

Κάκε ηθμιά από φυςικά φαινόμενα που καλφπτεται από το Αςφαλιςτιριο αποτελεί μία χωριςτι 
απαίτθςθ αποηθμίωςθσ. Σε περίπτωςθ ςειςμοφ ι άλλου φυςικοφ φαινομζνου (ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά κφελλα, πλθμμφρα, καταιγίδα, τυφϊνασ, χαλάηι, βροχι, χιόνι) ςτθν ίδια γεωγραφικι 
περιοχι, κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ του Αςφαλιςτθρίου, όλεσ οι απϊλειεσ ι ηθμιζσ που κα ςυμβοφν ςτα 
αςφαλιςμζνα αντικείμενα μζςα ςε χρονικό διάςτθμα εβδομιντα δφο (72) ςυνεχόμενων ωρϊν, 
κεωροφνται και αναγνωρίηονται ωσ ζνα ςυμβάν και ωσ μία και μόνθ ηθμιά. 

Θ διάταξθ αυτι ιςχφει και εφαρμόηεται και όςον αφορά ςτάςεισ, απεργίεσ, οχλαγωγίεσ, πολιτικζσ 
ταραχζσ και κακόβουλεσ ενζργειεσ που ςυμβαίνουν ςτα όρια πόλθσ ι χωριοφ.  

Για οποιοδιποτε άλλο ηθμιογόνο γεγονόσ οποιαςδιποτε φφςθσ ιςχφει θ περίοδοσ των εκατόν εξιντα 
οκτϊ (168) ςυνεχόμενων ωρϊν. 

Θ Εταιρία δεν ευκφνεται για ηθμιά που προκλικθκε από τουσ παραπάνω κινδφνουσ που ςυνζβθςαν για 
πρϊτθ φορά πριν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του Αςφαλιςτθρίου, ι για ηθμιά που κα επζλκει 
μετά τθν θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ του Αςφαλιςτθρίου. 

 
ΤΜΘΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  

Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ, γενικζσ εξαιρζςεισ, ειδικζσ διατάξεισ και ςυμφωνίεσ του 
Αςφαλιςτθρίου και κατά τροποποίθςθ κάκε αντίκετου όρου, θ Εταιρία καλφπτει, μζχρι το ανϊτατο όριο 
ευκφνθσ τθσ για το Τμιμα Μθχανικϊν Βλαβϊν που αναγράφεται ςτον Ρίνακα Καλφψεων, τα 
αςφαλιςμζνα μθχανιματα, που αναφζρονται ςτο Αςφαλιςτιριο, εφόςον βρίςκονται ςτισ αςφαλιςμζνεσ 
εγκαταςτάςεισ για απρόοπτθ και αιφνίδια απϊλεια ι ηθμιά από γεγονόσ τυχαίο, βίαιο, απρόβλεπτο και 
ανεξάρτθτο από τθ κζλθςθ του Συμβαλλόμενου ι και Αςφαλιςμζνου που ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ 
επιςκευισ ι αντικατάςταςισ τουσ και που οφείλεται ςε αιτίεσ, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 
ελαττϊματα χφτευςθσ και υλικοφ, ελαττωματικό ςχζδιο, ςφάλματα εργαςτθρίου ι ςυναρμολόγθςθσ 
(μονταρίςματοσ), κακοτεχνία, αδεξιότθτα, αμζλεια ι απροςεξία, ζλλειψθ νεροφ ςτουσ λζβθτεσ, φυςικι 
ζκρθξθ, απόςπαςθ (απόςχιςθ) λόγω φυγόκεντρθσ δφναμθσ, βραχυκφκλωμα ι από οποιαδιποτε άλλθ 
αιτία που δεν εξαιρείται ρθτά από τισ Γενικζσ ι Ειδικζσ Εξαιρζςεισ του Αςφαλιςτθρίου.  

Τα αςφαλιςμζνα μθχανιματα καλφπτονται μόνο μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των δοκιμϊν 
λειτουργίασ κατά τθν παραλαβι τουσ, είτε βρίςκονται ςε λειτουργία είτε ςε αδράνεια ι είναι 
αποςυναρμολογθμζνα με ςκοπό τον κακαριςμό ι τθ ςυντιρθςι τουσ, είτε κατά τθ διάρκεια αυτϊν των 
εργαςιϊν είτε κατά τθν διάρκεια μετακίνθςθσ των μθχανϊν μζςα ςτο χϊρο τθσ αςφαλιςμζνθσ 
εγκατάςταςισ τουσ είτε κατά τθ διάρκεια τθσ μετζπειτα επαναςυναρμολόγθςθσ και δοκιμϊν τουσ.  

Εξαιροφμενα Μθχανιματα (εξ ολοκλιρου ι μζρθ αυτϊν) 

 Εκτόσ από τα αντικείμενα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 – Εξαιροφμενα Αντικείμενα των Γενικϊν 
Πρων του Αςφαλιςτθρίου, εξαιροφνται ρθτά από τθν παροφςα αςφαλιςτικι κάλυψθ: 

1. Αναλϊςιμα εξαρτιματα, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά καλοφπια, μιτρεσ, εκμαγεία, 
εγχάρακτοι εκτυπωτικοί κφλινδροι, μζρθ μθχανϊν που λόγω τθσ χριςθσ ι τθσ φφςθσ τουσ υφίςτανται 
υψθλό ποςοςτό φκοράσ και μείωςθσ τθσ αξίασ τουσ όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά πυρίμαχεσ 
επενδφςεισ, ςφφρεσ ςφνκλιψθσ, γυάλινα, κεραμικά ι από πορςελάνθ αντικείμενα, ιμάντεσ, αλυςίδεσ, 
ςχοινιά, καλϊδια, ελαςτικά επίςωτρα, μζςα λειτουργίασ όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 
λιπαντικά, καφςιμα, καταλφτεσ.  
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2. Οποιοςδιποτε κενόσ ςωλινασ ι αγωγόσ, ςωλινασ αερίου και λαδιοφ ι/ και αγωγόσ.  

3. Οποιουδιποτε είδουσ θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ, εκτόσ εάν χρθςιμοποιείται για να ελζγχει τα 
αςφαλιςμζνα μθχανιματα, αλλά μόνον όταν δεν είναι ςυνδεδεμζνοσ ςε κυρίωσ ςφςτθμα ελζγχου.  

Ειδικζσ Εξαιρζςεισ 

Εκτόσ από τισ Γενικζσ Εξαιρζςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 27 – Γενικζσ Εξαιρζςεισ – Eξαιροφμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικϊν Πρων του Αςφαλιςτθρίου, εξαιροφνται ρθτά από τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ και δεν 
καλφπτονται ηθμιζσ ςε αςφαλιςμζνο μθχάνθμα, ολικζσ ι μερικζσ που προζρχονται / προκαλοφνται / 
οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα ςε:  

1. Οποιοδιποτε ςφάλμα ι ελάττωμα που υπιρχε και ιταν γνωςτό ςτον Συμβαλλόμενο ι και 
Αςφαλιςμζνο ι τουσ αντιπροςϊπουσ του κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Αςφαλιςτθρίου, ανεξάρτθτα εάν 
τα ςφάλματα ι τα ελαττϊματα αυτά ιταν γνωςτά ςτθν Εταιρία ι όχι. 

2. Ωθμικι ζκρθξθ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ ζκρθξθσ καυςαερίου ςε λζβθτεσ. 

Ανϊτατο Πριο Ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ 

Το ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ για αποηθμίωςθ ςφμφωνα με το Τμιμα Αςφάλιςθσ Μθχανικϊν 
Βλαβϊν αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο, ιςχφει ςυνολικά για όλθ τθν αςφαλιςτικι περίοδο και ιςοφται 
με το αςφαλιςμζνο κεφάλαιο Μθχανθμάτων του Τμιματοσ Υλικϊν Ηθμιϊν, εκτόσ εάν ςυμφωνθκεί 
γραπτά με τθν Εταιρία μικρότερο αςφαλιςμζνο κεφάλαιο ωσ όριο ευκφνθσ για το Τμιμα αυτό, που κα 
αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο.  

Σε περίπτωςθ ηθμιάσ εφαρμόηεται ο κανόνασ τθσ υπαςφάλιςθσ με βάςθ το ςυνολικό αςφαλιςμζνο 
κεφάλαιο μθχανθμάτων του Τμιματοσ Αςφάλιςθσ Υλικϊν Ηθμιϊν.  

Το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ για τα αςφαλιςμζνα αντικείμενα με το παρόν Τμιμα Αςφάλιςθσ Μθχανικϊν 
Βλαβϊν ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβεί το όριο ευκφνθσ που αναγράφεται ςτο 
Αςφαλιςτιριο.  

Βάςθ Υπολογιςμοφ Αποηθμίωςθσ  

1. Εάν θ ηθμιά ςε αςφαλιςμζνο αντικείμενο μπορεί να επιςκευαςκεί, θ Εταιρία καταβάλει τισ 
αναγκαίεσ δαπάνεσ για τθν επαναφορά του ηθμιωκζντοσ μθχανιματοσ ςτθν κατάςταςθ λειτουργίασ που 
βριςκόταν πριν από τθν επζλευςθ του ηθμιογόνου γεγονότοσ, κακϊσ και τθ δαπάνθ 
αποςυναρμολόγθςθσ και επαναςυναρμολόγθςθσ που ζγινε για τθ διενζργεια των επιςκευϊν και το 
ςυνικθ μεταφορικό ναφλο προσ και από το ςυνεργείο επιςκευϊν, τουσ τελωνειακοφσ δαςμοφσ και 
φόρουσ, εάν υπάρχουν.  

Εάν θ επιςκευι πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργείο του Συμβαλλόμενου ι και Αςφαλιςμζνου, θ Εταιρία κα 
καταβάλει τθ δαπάνθ των υλικϊν και των θμερομιςκίων που απαιτικθκαν για τθν επιςκευι, κακϊσ και 
ζνα εφλογο ποςοςτό για τθν κάλυψθ των γενικϊν εξόδων. Δεν γίνεται μείωςθ λόγω παλαιότθτασ των 
εξαρτθμάτων που αντικαταςτάκθκαν, αλλά λαμβάνεται υπόψθ θ αξία των τυχόν ςϊςτρων.  

Εάν θ δαπάνθ επιςκευισ, όπωσ προςδιορίςτθκε πιο πάνω, είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από τθν πραγματικι 
αξία του αςφαλιςμζνου μθχανιματοσ, αμζςωσ πριν από τθν επζλευςθ τθσ ηθμιάσ, ο διακανονιςμόσ 
γίνεται με βάςθ τθν παρακάτω παράγραφο 2. 

2. Σε περίπτωςθ καταςτροφισ αςφαλιςμζνου αντικειμζνου, θ Εταιρία καταβάλει τθν πραγματικι 
αξία που αυτό είχε αμζςωσ πριν από τθν επζλευςθ τθσ ηθμιάσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ για 
ςυνικθ μεταφορικά ζξοδα, τθσ δαπάνθσ ςυναρμολόγθςθσ και τελωνειακϊν δαςμϊν, εάν υπάρχουν. Θ 
τρζχουςα πραγματικι αξία υπολογίηεται μετά τθν αφαίρεςθ τθσ αντίςτοιχθσ απομείωςθσ λόγω 
παλαιότθτασ από τθν αξία αντικατάςταςθσ του αντικειμζνου. Θ Εταιρία κα καταβάλει και κάκε εφλογθ 
δαπάνθ για τθν αποςυναρμολόγθςθ του καταςτραφζντοσ αντικειμζνου. Για τον υπολογιςμό τθσ 
αποηθμίωςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ αξία των ςϊςτρων.  

Καταςτραφζντα/ μθ επιςκευάςιμα μθχανιματα δεν κα καλφπτονται πλζον από το Αςφαλιςτιριο. 
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3. Οποιαδιποτε ζκτακτθ δαπάνθ για υπερωρίεσ, νυκτερινι εργαςία, εργαςία κατά τισ θμζρεσ 
επίςθμων αργιϊν ι επείγοντα ναφλο καλφπτεται από το Αςφαλιςτιριο, μόνο εάν ζχει ςυμφωνθκεί 
γραπτά με τθν Εταιρία και αναφζρεται ςτο Αςφαλιςτιριο. 

4. Δαπάνεσ για οποιεςδιποτε μετατροπζσ, προςκικεσ, βελτιϊςεισ ι γενικζσ επικεωριςεισ δεν 
καλφπτονται από το Αςφαλιςτιριο. 

5. Δαπάνεσ για οποιαδιποτε προςωρινι επιςκευι βαρφνουν τθν Εταιρία μόνο εφόςον αποτελοφν 
μζροσ τθσ τελικισ επιςκευισ και δεν αυξάνουν τθν ςυνολικι δαπάνθ επιςκευισ. 

6. Θ Εταιρία δεν ευκφνεται ςφμφωνα με το Τμιμα Μθχανικϊν Βλαβϊν ςε αποηθμίωςθ όςον 
αφορά οποιοδιποτε αςφαλιςμζνο αντικείμενο, που παραμζνει ςε λειτουργία μετά από ηθμιά χωρίσ να 
ζχει επιςκευαςτεί κατά τρόπο ικανοποιθτικό για τθν Εταιρία ι εάν ζχει επιςκευαςτεί προςωρινά χωρίσ 
τθ ςυγκατάκεςθ τθσ Εταιρίασ.  

Πρια Ευκφνθσ 

Το ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ για αποηθμίωςθ αναγράφεται ςτο Αςφαλιςτιριο και ιςχφει 
ςυνολικά κατά αςφαλιςτικό ζτοσ. 

 

 

6. ΤΜΘΜΑ ΙΙ – ΔΙΑΚΟΡΘ ΕΓΑΣΙΩΝ  (ΑΡΩΛΕΙΑ ΚΕΔΩΝ) 

ΕΙΔΙΚΘ ΣΘΜΕΙΩΣΘ 

Σο Λεκτικό και οι Όροι του Σμιματοσ ΙΙ – Διακοπι Εργαςιϊν (Απϊλεια Κερδϊν) που δυνθτικά ιςχφει ςτα 
αςφαλιςτιρια Κατά Παντόσ Κινδφνου Περιουςίασ, δεν παρατίκεται αφοφ δεν ζχει εφαρμογι ςτθν 
παροφςα αςφάλιςθ. 

 

Γ. ΙΣΤΟΙΚΟ ΗΘΜΙΩΝ 

1. 06/05/2013 

Ρεριςτατικό πυρκαγιάσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε και ςυγκεκριμζνα ςτθν Ϋρωποφ 156, Γαλάτςι 

Αττικισ. 

Θ πυρκαγιά ξεκίνθςε λόγω βραχυκυκλϊματοσ ςε θλεκτρικό πίνακα προ-εγκατεςτθμζνου container (ISO 

BOX), ςτο οποίο ςτεγαηόταν τμιμα δειγματολθψίασ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. (ποιοτικόσ ζλεγχοσ νεροφ), 

αποτελοφμενο από δφο χϊρουσ, ςυνολικισ επιφάνειασ 40τμ ςυνολικά. 

Ϋσ αποτζλεςμα τθσ πυρκαγιάσ, ιταν θ ολοςχερισ καταςτροφι του ISO BOX και του περιεχομζνου του. 

Το ποςό απαίτθςθσ τθσ αςφαλιςμζνθσ επωνυμίασ και το ποςό εκτίμθςθσ ςτθν τελικι ζκκεςθ 

πραγματογνϊμονα, ιταν χαμθλότερο τθσ ιςχφουςασ απαλλαγισ και ςυνεπϊσ δεν προζκυψε ποςό 

αςφαλίςματοσ / αποηθμίωςθσ για τθν αςφαλιςμζνθ επωνυμία. 

Ρεραιτζρω ανάλυςθ δεν είναι εφικτι. 
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Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Με τθν τεχνικι προςφορά τουσ: 

α) όςοι οικονομικοί φορείσ χρθςιμοποιιςουν προαιρετικό ανταςφαλιςτι οφείλουν, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν: 

i) αποδεικτικό αξιολόγθςισ του προαιρετικοφ ανταςφαλιςτι από τον διεκνι οίκο αξιολόγθςθσ εξωτερικοφ 

S & P ι από αντίςτοιχο διεκνι οίκο αξιολόγθςθσ, με ελάχιςτθ βακμολογία  (Α-), κακϊσ και  

ii) πρωτότυπθ διλωςθ του προαιρετικοφ ανταςφαλιςτι, ςυνταχκείςα ςφμφωνα με το υπόδειγμα διλωςθσ 

του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, με το ακριβζσ ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ, το βακμό 

αξιολόγθςισ τουσ από τον Διεκνι Οίκο Αξιολόγθςθσ εξωτερικοφ S&P ι από αντίςτοιχο διεκνι οίκο 

αξιολόγθςθσ με ελάχιςτθ βακμολογία (A-), κακϊσ και ρθτι δζςμευςθ αυτϊν ότι αποδζχονται τον 

αςφαλιςτικό κίνδυνο ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, τθσ οποίασ ζχουν λάβει 

γνϊςθ. 

Β) όςοι οικονομικοί φορείσ δεν χρθςιμοποιιςουν προαιρετικό ανταςφαλιςτι οφείλουν, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν: 

i. κατάλογο των ςυμβατικϊν ανταςφαλιςτϊν τουσ από τον διεκνι οίκο αξιολόγθςθσ εξωτερικοφ S & P ι 

από αντίςτοιχο διεκνι οίκο αξιολόγθςθσ, με ελάχιςτθ βακμολογία  (Α-), κακϊσ και 

ii. βεβαίωςθ των ςυμβατικϊν ανταςφαλιςτϊν τουσ περί φπαρξθσ εν ιςχφ τθσ μεταξφ τουσ ςφμβαςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΤΓ  

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία: ΕΤΑΛΕΛΑ ΥΔΕΥΣΕΫΣ ΚΑΛ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΕΫΣ ΡΫΤΕΥΟΥΣΘΣ Ε.ΥΔ.Α.Ρ  Α.Ε.   
- Ονομαςία: - Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99201059 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΫΫΡΟΥ 156/ΓΑΛΑΤΣΛ/11146 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΓΑΤΣΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ 
- Τθλζφωνο: 2102144468 
- Θλ. ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.eydap.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ : «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ 
ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΘΣ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.» 
   CPV: 66515200-5 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : -  
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν 
υπάρχει):Δ5655  

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Υ.Δ. ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΫΚΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΨΟΕΑ 

                                                           
1
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το 

ςφνολο αυτϊν 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

 
 
 
 

                                                           
2
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων 

επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 
εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του 
ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
4
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 
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μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο5: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ6; 

[+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου Σ.Ε.Τ.Δ. από τουσ άλλουσ 
εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

                                                           
5
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

17PROC001741091 2017-07-24



 

Σελίδα 65 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ7  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο Σ.Ε.Τ.Δ. με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ 
φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

                                                           
7
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 

ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτθ12· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ14· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' 

εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ 
ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
9
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
10

 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
11

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
12

 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)

  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΨΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν 

προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
13

 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν 
απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
14

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 
2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
15

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε 
ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία 
των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
16

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
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πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+19 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
20; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν21: 

*……+ 

 

                                                           
17

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
18

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
19

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
20

 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
21

 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 24 
*……+*……+*……+ 

 

                                                           
22

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 
παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
23

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 
θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ 
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
24

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26 
: 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ27  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

                                                           
25

 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
26

 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 
2016/7) 
27

 Άρκρο 73 παρ. 5. 
28

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ30; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι 

                                                           
29

 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
30

 Ρρβλ άρκρο 48. 
31

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/200532: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 

                                                           
32

 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΨΡΑ (άρκρο 79 
παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ33

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Ωρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

 

                                                           
33

 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ 34: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ35: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσ36 που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και y37 -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 

                                                           
34

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ.  
35

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ.  
36

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
37

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
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ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ38, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ39, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ40: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ41, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

*....……+ 

                                                           
38

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα 
πζντε ζτθ. 
39

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία 
ζτθ. 
40

 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ 
πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
41

 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, 
αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να 
ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
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διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχων42 όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ43 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 

                                                           
42

 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο 
επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
43

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να 
ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικά44, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι45 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+46 

 

                                                           
44

 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
45

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
46

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται47, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν48. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
48

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν 
εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

«Στοιχεία Οικονομικού Φορέα»                       Προς Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Επωνυμία:                       Ημερομηνία: ….. / ….. / 2017 

Εκπρόσωπος: 

Διεύθυνση: 

Τηλ. Επικοιν.: 

E-mail: 

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΘΣ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΑΕ γ» Δ5655 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» μέχρι την ….. / ….. / …… 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Ο (οι) υπογράφων (οντεσ) .................................................................................................................  

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

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

Ενεργϊν (οφντεσ) ωσ νόμιμοσ(οι) εκπρόςωποσ(οι) τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία: 

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

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

δθλϊνουμε και προςφζρουμε τα παρακάτω: 

1. H Εταιρεία/οι Εταιρείεσ που εκπροςωποφμε προκειμζνου να διαμορφϊςουν τθν 
Οικονομικι Ρροςφορά τουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν με τίτλο 
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΘΣ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΑΕ» ……………. μελζτθςαν με προςοχι και ζλαβαν υπ’ όψθ τουσ τα τεφχθ του 
διαγωνιςμοφ. 

2. Θ Οικονομικι Ρροςφορά που δίδεται, αποτελεί τθν πλιρθ αποηθμίωςι μασ για τθν πλιρθ 
και επιτυχι εκτζλεςθ του Αςφαλιςτθρίου Συμβολαίου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 
επιςυναπτόμενου «Ρίνακα Αςφάλιςθσ ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΤΫΝ ΡΕΛΟΥΣΛΑΚΫΝ 
ΣΤΟΛΩΕΛΫΝ ΤΘΣ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε» και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. Στο Συμβατικό 
Τίμθμα περιλαμβάνεται θ αμοιβι μασ, του προςωπικοφ και των ςυνεργατϊν μασ και τα 
οποιαδιποτε γενικά ι ειδικά ζξοδα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των δαπανϊν για φόρουσ, 
ειςφορζσ, τζλθ, κρατιςεισ, κόςτθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και λοιπά κόςτθ, κακϊσ και το 
όφελόσ μασ και τθν Ειςφορά Εγγυθτικοφ Κεφαλαίου. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ  

ΣΤ = Συνολικά ολικά αςφάλιςτρα για τθν 12μθνθ (365 μζρεσ), διάρκεια του αςφαλιςτθρίου 
ςυμβολαίου=………………………………. 

(αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) 

ΣΚ= Συνολικά ολικά αςφάλιςτρα για διάρκεια 438 μζρεσ (12μθνθ διάρκεια ςυν 73 μζρεσ 
δικαίωμα προαίρεςθσ) του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου= ………………………………. 

(αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) 
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Για ηον «Οικονομικό Φορέα» 

Με εκηίμηζη, 

«Ονομαηεπώνσμο, Ιδιόηηηα, Σθραγίδα, Υπογραθή» 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΩΟΛΟΥΜΕΝΫΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΩΑΝΛΚΫΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΫΝ ΔΘΜΟΣΛΫΝ ΕΓΫΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: ΕΤΑΛΕΛΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ 

Ϋρωποφ 156, Γαλάτςι Αττικισ 11146 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ πζντε χιλιάδων διακοςίων ογδόντα (5.280,00) ευρϊ. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των πζντε  χιλιάδων διακοςίων ογδόντα  (5.280,00) ευρϊ υπζρ του/τθσ  

 (i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου+: (πλιρεσ ονοματεπϊνυμο ι πλιρθ επωνυμία) 

........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

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

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

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

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

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

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
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ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 

Διακιρυξθ..................................................... τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΘΣ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΑΕ» 

 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....................θμζρεσ 49 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………...  

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ….. τθσ 

Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ.  

 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

                                                           
49

  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΣΕΩΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΩΟΛΟΥΜΕΝΫΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΩΑΝΛΚΫΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΫΝ ΔΘΜΟΣΛΫΝ ΕΓΫΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: ΕΤΑΛΕΛΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ 

Ϋρωποφ 156, Γαλάτςι Αττικισ 11146 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ …………………(αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ)  ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ……………………………………………(αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ). 

υπζρ του/τθσ:  

 (i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου+: (πλιρεσ ονοματεπϊνυμο ι πλιρθ επωνυμία) 

........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΤΩΝ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΘΣ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΑΕ», ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) 

........................ Διακιρυξθ  ........................... τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....….    θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

ι  
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μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC001741091 2017-07-24



 

Σελίδα 90 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΣΕΩΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΩΟΛΟΥΜΕΝΫΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΩΑΝΛΚΫΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΫΝ ΔΘΜΟΣΛΫΝ ΕΓΫΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: ΕΤΑΛΕΛΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ 

Ϋρωποφ 156, Γαλάτςι Αττικισ 11146 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ …………………… (……………..) ευρϊ. 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ του/τθσ 

 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου+: (πλιρεσ ονοματεπϊνυμο ι πλιρθ επωνυμία) 

........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

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

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

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

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

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

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 

για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του ..…% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθ 

ςφμβαςθ με αρικμό...................και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., ςτο πλαίςιο του διενεργοφμενου 

διαγωνιςμοφ τθσ ΕΤΑΛΕΛΑΣ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΘΣ 

Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΑΕ»,  ςυνολικισ αξίασ ……………………………………. (……………….) ευρϊ και μζχρι του ποςοφ των 
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ευρϊ ......................... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ του 

………………./τθσ Εταιρείασ …………… /τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ του οποίου /υπζρ τθσ οποίασ 

εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Νόμου 4412/2016, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ 

εγγφθςι μασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

 (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΤΑΜΕΙΟ ΡΑΑΚΑΤΑΘΘΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ      ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΘΣ ΑΧΙΚΘΣ ΧΘΜΑΤΙΚΘΣ ΡΑΑΚΑΤΑΘΘΚΘΣ    

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06 ΚΫΔΛΚΟΣ: 1 

                                                                             ΕΥΫ (ΑΛΚΜΘΤΛΚΫΣ): ……………………… ……… 

ΕΥΫ (ολογράφωσ) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΚΑΤΑΚΕΤΘΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ.: .......................  

ΕΡΫΝΥΜΟ                                     ΟΝΟΜΑ                                      ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Α.Ψ.Μ. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Α. Δ. Τ. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ …………………………………………………………………………………………………………………………..…..…. 

Δ/ΝΣΘ .................................................................................................................................................. 

                  ΤΘΛΕΨΫΝΟ : …………………………………………………… 

ΔΛΚΑΛΟΥΩΟΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23 ΕΓΓΥΘΣΘ 

 

ΚΫΔ. ΑΛΤΛΟΛΟΓΛΑΣ: 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΓΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘ ΣΕ ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟ ΡΟΥ ΚΑ ΓΛΝΕΛ ΑΡΟ …………………………………………..……… 

ΣΤΛΣ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  

ΓΛΑ ΤΘΝ ……………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

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

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

Θ ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΛΕΡΕΤΑΛ ΑΡΟ Ο,ΤΛ ΟΛΗΕΤΑΛ ΣΤΛΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΤΟΥ N.4412/2016 (ΨΕΚ Α' 147/2016) 

ΚΑΛ ΣΤΘ ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΜΕ Α.  ............................................................  (Α. ΡΫΤ. ……….……………….) 

ΑΡΟΨΑΣΘ : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΚΑΤΑΚΕΤΘ : ………………………………………………………………………………………………………….. 

ΛΣΩΥΕΛ ΚΑΛ ΓΛΑ ΤΥΩΟΝ ΕΡΑΝΑΛΘΪΕΛΣ 

 

Ακινα ………………………………….. 20…. 

 

 

                       ΚΕΫΘΚΘΚΕ                                                                                                           Ο ΚΑΤΑΚΕΤΘΣ 
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ΤΑΜΕΙΟ ΡΑΑΚΑΤΑΘΘΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ      ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΘΣ ΑΧΙΚΘΣ ΧΘΜΑΤΙΚΘΣ ΡΑΑΚΑΤΑΘΘΚΘΣ    

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06 ΚΫΔΛΚΟΣ: 1 

ΕΥΫ (ΑΛΚΜΘΤΛΚΫΣ): …………………………………….. 

ΕΥΫ (ολογράφωσ) : ……………………………………………………………………………………………………………...…  

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

 

ΚΑΤΑΚΕΤΘΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ.: .......................  

 

ΕΡΫΝΥΜΟ                                     ΟΝΟΜΑ                                             ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ   

Α.Ψ.Μ. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Α. Δ. Τ. ………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ …………………………………………………………………………………………………………………………….  

Δ/ΝΣΘ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ΤΘΛΕΨΫΝΟ : …………………………………………………… 

 

ΔΛΚΑΛΟΥΩΟΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23 ΕΓΓΥΘΣΘ 

ΚΫΔ. ΑΛΤΛΟΛΟΓΛΑΣ: 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΛΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΫΝ ΟΫΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΟΥ ΚΑ ΥΡΟΓΑΨΕΛ  

ΜΕ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

ΓΛΑ ΤΘΝ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Θ ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΛΕΡΕΤΑΛ ΑΡΟ Ο,ΤΛ ΟΛΗΕΤΑΛ ΣΤΛΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΤΟΥ N.4412/2016 (ΨΕΚ Α' 147/2016) 

ΚΑΛ ΣΤΘ ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΜΕ Α………….    (Α. ΡΫΤ. ……………………………………) 

  ΑΡΟΨΑΣΘ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΚΑΤΑΚΕΤΘ : ………………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΚΘΝΑ ................................................ 20 ........  

 

                        ΚΕΫΘΚΘΚΕ                                                                               Ο ΚΑΤΑΚΕΤΘΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Γήισζε αληαζθαιηζηή 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

ΓΗΛΩΗ ΑΝΣΑΦΑΛΙΣΗ 

 

«Τπόδειγμα» 

ΔΠΙΣΟΛΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ / ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ 

 
Ππορ κάθε ενδιαθεπόμενο 
  

ύμθωνα με ηιρ απαιηήζειρ ηος διαγωνιζμού Νο …………….. με ημεπομηνία…………. για 
ηην Αζθάλιζη Καηά Πανηόρ Κινδύνος ηων Πεπιοςζιακών ηοισείων ηηρ ΔΤΓΑΠ, 
επιβεβαιώνοςμε όηι έσοςμε παπάζσει πποαιπεηική ανηαζθάλιζη αποκλειζηικά ζηην  
……………… Αζθαλιζηική Δηαιπεία για ποζοζηό ..….% ηος οπίος € ……………………., 
ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ ηος Γιαγωνιζμού για πεπίοδο 12 μηνών, 
ζςμπεπιλαμβανομένηρ πιθανήρ παπάηαζηρ αζθαλιζηικήρ πεπιόδος για 73 ημέπερ. 

Η αξιολόγηζη ηηρ εηαιπείαρ μαρ ζύμθωνα με ηον Οίκο Αξιολόγηζηρ Standard & Poor’s 
είναι:……………………... 

ή 

Η αξιολόγηζη ηηρ εηαιπείαρ μαρ ………….………. είναι:.……………………... 

 

Δκ μέποςρ ηηρ …………………………………………………….. 

     (ζθπαγίδα) 

 

Τπογπαθή εκ μέποςρ ηηρ………………………………………………. 

     (ςπογπαθή) 

 

Ημεπομηνία………………………………………………………………. 
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