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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Ε̟ωνυµία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ ΣΤΑΣΥ ΑΕ 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 099939745 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιµολόγησης 1039.E00923.00014 

Ταχυδροµική διεύθυνση Αθηνάς 67 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδροµικός Κωδικός 10552 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 30 

Τηλέφωνο 214-4141339 

gkaranika@stasy.gr gkaranika@stasy.gr 

efidanaki@stasy.gr 
tenders_contracts@stasy.gr  

kgram@stasy.gr 

Αρµόδιος για ̟ληροφορίες Γ. Καρανίκα 

214 414 1339 

Ρ. Φιδανάκη 

 214 414 1365 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.stasy.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η ανώνυµη εταιρία, µε την ε̟ωνυµία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (εφεξής 
«ΣΤΑΣΥ»), ιδρύθηκε κατό̟ιν της α̟ορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ 
Α.Ε. α̟ό την ΑΜΕΛ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3920/2011.  Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 
α̟οτελεί εταιρεία του οµίλου ΟΑΣΑ, υ̟άγεται δε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 7 ̟αρ.1 του ν. 3920/2011, στον Ν. 3429/2005 ̟ερί ∆ΕΚΟ και έχει ως κύρια 
αρµοδιότητα  την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου µέσα στα όρια της Περιφέρειας 
Αττικής, ό̟ως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός α̟ό τις νήσους, οι 
ο̟οίες εξυ̟ηρετούν το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε τα (ε̟ίγεια και υ̟όγεια) 
µέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοι-τραµ και λοι̟ά µέσα 
σταθερής τροχιάς). 
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Στοιχεία Ε̟ικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, ̟ λήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική ̟ρόσβαση  µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ 

β) Κάθε είδους ε̟ικοινωνία και ανταλλαγή ̟ληροφοριών ̟ραγµατο̟οιείται µέσω 
του ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες (εφεξής ΕΣΗ∆ΗΣ), το ο̟οίο είναι 
̟ροσβάσιµο α̟ό τη ∆ιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

γ) Περαιτέρω ̟ληροφορίες είναι διαθέσιµες α̟ό : 

 την ̟ροαναφερθείσα Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): 
www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση www.stasy.gr 

  

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27  σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 264 του ν. 4412/16.  

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Φορέας χρηµατοδότησης της ̟ αρούσας σύµβασης είναι η ΣΤΑΣΥ. Για την  δα̟άνη για 
την εν λόγω σύµβαση ελήφθη η Α̟όφαση Ανάληψης Πολυετούς Υ̟οχρέωσης µε αρ. 
Α∆Α 6ΠΓΛ465ΧΘΞ µε σχετική ̟ίστωση του ̟ροϋ̟ολογισµού του οικονοµικού έτους 
2023. 
 

1.3 Συνο̟τική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρεία της 
Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (General Liability) µε Όριο Ευθύνης 
αναφορικά µε  Σωµατική Βλάβη ή/και Ζηµία τρίτων για κάθε Ζηµιογόνο Γεγονός και 
για όλη τη διάρκεια της ̟εριόδου ασφάλισης µέχρι του ̟οσού των εβδοµήντα 
εκατοµµυρίων 70.000.000,00 Ευρώ, ενώ για την Αστική Ευθύνη εκ Τροµοκρατικών 
Ενεργειών ανά ̟εριστατικό και σωρευτικά κατ΄ έτος το ̟οσό των 30.000.000,00 Ευρώ, 
ό̟ως ̟εριγράφεται αναλυτικά στην ̟αρούσα διακήρυξη. Η βάση ασφάλισης θα είναι 
«claims made» µε εκτεταµένη ̟ερίοδο αναγγελίας ζηµιών 24 µηνών. 

 
Ειδικότερα, η κάλυψη θα ̟ρέ̟ει ̟εριλαµβάνει ανά Λεκτικό Ασφαλιστηρίων:  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ - ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ι 
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Β.  ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Γ. ΕΥΘΥΝΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

∆.  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ - ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΙΙ 
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Ε. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ & ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Αναλυτική ̟εριγραφή του αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
«Πίνακας Ασφαλιστικού Προγράµµατος» της ̟αρούσας διακήρυξης.  

Στον Πίνακα Ασφαλιστικού Προγράµµατος «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» του ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, ̟εριλαµβάνονται: 
αναλυτική ̟εριγραφή των ασφαλιζοµένων ορίων ευθύνης, τα α̟αραίτητα 
̟ληροφοριακά στοιχεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε, καθώς και το Λεκτικό, δηλαδή το σύνολο των 
όρων (γενικών και ειδικών) του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ̟ου θα υ̟ογραφεί α̟ό 
τον Ανάδοχο. Το ιστορικό ζηµιών του ασφαλιστικού ̟ρογράµµατος δηλώνεται στο 
Παράρτηµα VI. 

Οι υ̟οψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα ̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη τους ότι, στο ̟λαίσιο 
του ̟αρόντος διαγωνισµού, δεν ζητείται α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η υ̟οβολή ̟ροτάσεων 
α̟ό αυτούς µε βάση τα διάφορα ασφαλιστικά ̟ακέτα ̟ου αυτοί διαχειρίζονται. Αυτό 
̟ου ζητείται είναι η υ̟οβολή ̟ροσφορών α̟ό αυτούς, για την υλο̟οίηση 
συγκεκριµένου ασφαλιστικού ̟ακέτου, τους όρους του ο̟οίου έχει ̟ροδιαγράψει η 
ίδια η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σύµφωνα µε τις ανάγκες της. Ε̟ίσης, ε̟ισηµαίνεται ότι το λεκτικό 
του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ̟ου θα υ̟ογραφεί α̟ό τον Ανάδοχο, α̟οτυ̟ώνεται 
στον Πίνακα Ασφαλιστικού Προγράµµατος και τους Όρους Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της ̟αρούσης διακήρυξης.  

Για τους λόγους αυτούς, οι υ̟οψήφιοι οικονοµικοί φορείς κατά την κατάρτιση των 
̟ροσφορών τους θα ̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη τους τον Πίνακα Ασφαλιστικού 
Προγράµµατος και τους Όρους Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, καθώς η 
συµµόρφωση ̟ρος τα ανωτέρω δεδοµένα και τους ανωτέρω όρους είναι υ̟οχρεωτική 
για τους υ̟οψηφίους ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. 

Η ̟αρεχόµενη υ̟ηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV) : 66516000-0 «Υ̟ηρεσίες Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης». 

Η εκτιµώµενη αξία για δώδεκα (12) µήνες ανέρχεται στο ̟οσό του ενός 
εκατοµµυρίου εκατόν εβδοµήντα χιλιάδων Ευρώ (1.170.000.,000€) (ολικά 
ασφάλιστρα). 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες µε ηµεροµηνία έναρξης την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής του ασφαλιστηρίου. 

∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ̟ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ̟ηρεσιών ή η 
υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες. 

Η υ̟οβολή µιας µόνο ̟ροσφοράς δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη θα α̟ορρί̟τονται 
ως α̟αράδεκτες. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της ̟λέον συµφέρουσας α̟ό οικονοµική 
ά̟οψη ̟ροσφοράς, βάσει τιµής. 
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1.4 Θεσµικό ̟λαίσιο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συµβουλίου, της 27ης Α̟ριλίου 
2016, για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι της ε̟εξεργασίας των 
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός 
για την Προστασία ∆εδοµένων) (Κείµενο ̟ου ̟αρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119, 
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- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα, µέτρα 
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Α̟ριλίου 2016 για την ̟ ροστασία των φυσικών ̟ ροσώ̟ων έναντι της 
ε̟εξεργασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 
Α̟ριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

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

- Της Α̟όφασης του αρµόδιου διοικούντος οργάνου για διενέργεια 
διαγωνισµού υ̟’αρ. 4599-07.09.2022 

- Της Α̟όφασης του αρµόδιου διοικούντος οργάνου για συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµών υ̟’αρ 37-10.02.2022 

1.5 Προθεσµία ̟αραλαβής ̟ροσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι 09.11.2022 και ώρα 

14:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. 

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της ̟αρούσας σύµβασης α̟εστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση 
στην Υ̟ηρεσία Εκδόσεων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.  

Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό ε̟ί̟εδο  

Η ̟ροκήρυξη και το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύµβασης της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και 
αναρτήθηκαν στη ∆ιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Περίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση (ιστ) της 
̟αραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότο̟ο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL) :   www.stasy.gr   
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1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 
ε̟ιλεγούν,  τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της 
̟εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, ̟ου έχουν 
θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες 
α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση 
των εν λόγω υ̟οχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν 
την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες 
̟ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους . 

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

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµ̟ιστευτικότητα των 
̟ληροφοριών ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της ̟αρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύµβασης ό̟ως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Ε̟ίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης  

2.  το  Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]  
3. η ̟αρούσα διακήρυξη και τα ̟αραρτήµατά της 
 

 Παράρτηµα Ι – Πίνακας Ασφαλιστικού Προγράµµατος  

 Παράρτηµα ΙΙ - Υ̟όδειγµα Οικονοµικής ̟ροσφοράς, 

 Παράρτηµα ΙΙΙ – Υ̟όδειγµα Εγγυητικών ε̟ιστολών (συµµετοχής και καλής 
εκτέλεσης), 

 Παράρτηµα IV- Υ̟όδειγµα ∆ήλωσης Προαιρετικού Αντασφαλιστή 

 Παράρτηµα V – Υ̟όδειγµα ∆ήλωσης Προαιρετικού Αντασφαλιστή 

 Παράρτηµα VΙ - Πίνακας Ζηµιών 

 Παράρτηµα VII - Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων 

 Παράρτηµα VII- Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (EΕΕΣ) 
 
4. οι συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ̟ου τυχόν ̟αρέχονται στο ̟λαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις ̟ροδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
5. το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της  

2.1.2 Ε̟ικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι ε̟ικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές ̟ ληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υ̟οβολή, 
εκτελούνται µε τη χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η ο̟οία είναι ̟ροσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής 
̟ύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα ̟αροχής διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο 9 ηµέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών και 
α̟αντώνται αντίστοιχα, στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην ̟λατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η ο̟οία 
είναι ̟ ροσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ ύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήµατα 
̟αροχής συµ̟ληρωµατικών ̟ληροφοριών – διευκρινίσεων  υ̟οβάλλονται α̟ό 
εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή α̟ό εκείνους ̟ου 
διαθέτουν σχετικά δια̟ιστευτήρια ̟ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 
κωδικό ̟ρόσβασης) και α̟αραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υ̟ογεγραµµένο. Αιτήµατα ̟αροχής διευκρινήσεων 





12 

 

̟ου είτε υ̟οβάλλονται µε άλλο τρό̟ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ̟ου τα συνοδεύει 
δεν είναι ηλεκτρονικά υ̟ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή ̟αρατείνει την ̟ροθεσµία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µ̟ορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων ̟ληροφοριών για την κατάρτιση των ̟ροσφορών στις ακόλουθες 
̟ερι̟τώσεις: 

α) όταν, για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες, αν και ζητήθηκαν α̟ό τον 
οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν ̟αρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες 
̟ριν α̟ό την ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της 
̟αράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σ̟ουδαιότητα των ̟ληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για 
την ̟ροετοιµασία κατάλληλων ̟ροσφορών, η ̟αράταση της ̟ροθεσµίας ενα̟όκειται 
στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τρο̟ο̟οίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (̟χ αλλαγή/µετάθεση της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής ̟ροσφορών καθώς και σηµαντικές αλλαγές των 
εγγράφων της σύµβασης, σύµφωνα µε την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο) δηµοσιεύεται 
στην ΕΕΕΕ (µε το τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο «∆ιορθωτικό») και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση α̟οτελεί 
το Παράρτηµα I  - Πίνακας Ασφαλιστικού Προγράµµατος και το Παράρτηµα V - 
Υ̟όδειγµα ∆ήλωσης Προαιρετικού Αντασφαλιστή "Reisnurer’s Declaration Specimen 
Annex"» τα ο̟οία έχουν συνταχθεί και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, για 
τη διευκόλυνση της συµµετοχής αντασφαλιστών της διεθνούς αγοράς. Σε ̟ερί̟τωση 
ασυµφωνίας µεταξύ των εγγράφων της σύµβασης ̟ου έχουν συνταχθεί και στην 
αγγλική γλώσσα, ε̟ικρατεί η ελληνική έκδοση. Το δε ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΙΙ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (POLITICAL VIOLENCE LIABILITY INSURANCE – T3L)   έχει 
συνταχθεί µόνο στην αγγλική γλώσσα.  

Τυχόν ̟ροδικαστικές ̟ροσφυγές υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι ̟ροσφορές, τα  στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται σε αυτές, καθώς και τα α̟οδεικτικά 
έγγραφα σχετικά µε τη µη ύ̟αρξη λόγου α̟οκλεισµού και την ̟λήρωση των 
κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδα̟ά δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται α̟ό µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα, ε̟ικυρωµένη είτε α̟ό ̟ ρόσω̟ο αρµόδιο κατά τις κείµενες διατάξεις 
της εθνικής νοµοθεσίας είτε α̟ό ̟ρόσω̟ο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην ο̟οία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ̟α -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 
̟εριεχόµενο(̟εριλαµβανοµένου του Παραρτήµατος V – Υ̟όδειγµα ∆ήλωσης 
Προαιρετικούς Αντασφαλιστή), δηλαδή έντυ̟α µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
ό̟ως αριθµούς, α̟οδόσεις σε διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς τύ̟ους και σχέδια, ̟ου 
είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι α̟αραίτητη η µετάφραση 
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τους, µ̟ορούν να υ̟οβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται α̟ό 
µετάφραση στην ελληνική.. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει την διακριτική 
ευχέρεια να ζητήσει την µετάφραση στην ελληνική ο̟οιουδή̟οτε τεχνικού στοιχείου 
α̟ό τα άνω, εντός ορισµένου διαστήµατος, µε µέριµνα και δα̟άνες του 
διαγωνιζόµενου. Γίνεται α̟οδεκτή και µετάφραση α̟ό δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 36 ̟αρ. 2 

Κάθε µορφής ε̟ικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές ε̟ιστολές των ̟αραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά 
ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές ε̟ιχειρήσεις κατά την έννοια 
των ̟ερι̟τώσεων β΄ και γ΄ της ̟αρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), ̟ου 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται 
µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. Αν συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
̟αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης ε̟ιστρέφονται 
µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται κατ’ ε̟ιλογή των οικονοµικών φορέων α̟ό έναν 
ή ̟ερισσότερους εκδότες της ̟αρα̟άνω ̟αραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές ̟εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την ο̟οία 
α̟ευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ̟ οσό ̟ ου καλύ̟τει η εγγύηση, στ) την 
̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υ̟έρ του 
ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση (στην ̟ερί̟τωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
̟αρα̟άνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση ̟αρέχεται 
ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης ̟αραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της 
κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών, θ) την 
ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό 
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ̟οσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός 
̟έντε (5) ηµερών µετά α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου ̟ρος τον ο̟οίο 
α̟ευθύνεται και ια) στην ̟ερί̟τωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
̟ροκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Η ̟ερ. αα’ του ̟ροηγούµενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρµόζεται για τις εγγυήσεις ̟ου 
̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Ε̟ισυνά̟τονται στο Παράρτηµα ΙV σχετικά υ̟οδείγµατα εγγυητικών ε̟ιστολών. 

Η αναθέτουσα αρχή ε̟ικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ε̟ιστολών 
̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.1.6 Προστασία Προσω̟ικών ∆εδοµένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει το φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου υ̟ογράφει την ̟ροσφορά 
ως Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκ̟ρόσω̟ος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ 
εντολή και για λογαριασµό της, θα ε̟εξεργάζονται ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ̟ου 
̟εριέχονται στους φακέλους της ̟ροσφοράς και τα α̟οδεικτικά µέσα τα ο̟οία 
υ̟οβάλλονται σε αυτήν, στο ̟λαίσιο του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού, για το σκο̟ό της 
αξιολόγησης των ̟ροσφορών και της ενηµέρωσης έτερων συµµετεχόντων σε αυτόν, 
λαµβάνοντας κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του α̟όρρητου και της ασφάλειας 
της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων και της ̟ροστασίας τους α̟ό κάθε µορφής αθέµιτη 
ε̟εξεργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ̟ερί ̟ροστασίας 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στην αναλυτική 
ενηµέρωση ̟ου ε̟ισυνά̟τεται στην ̟αρούσα. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Ε̟ιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης έχουν 
φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη 
αυτών, ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφάλισης α̟ό το καταστατικό των ο̟οίων σαφέστατα 
̟ροκύ̟τει ότι η ̟αροχή των ζητουµένων υ̟ηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους 
σκο̟ό  ̟ου είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις 
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου 
και έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

Στο βαθµό ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοι̟ές 
διεθνείς συµφωνίες α̟ό τις ο̟οίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
ε̟ιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υ̟ηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των 
χωρών ̟ου έχουν υ̟ογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε 
αυτήν ̟ου ε̟ιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υ̟ηρεσίες και τους οικονοµικούς 
φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσωρινών συµ̟ράξεων, δεν 
α̟αιτείται να ̟ εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ̟οβολή ̟ ροσφοράς. 
Η αναθέτουσα αρχή  µ̟ορεί να α̟αιτήσει α̟ό τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να 
̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 
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Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

∆εν γίνονται δεκτές ̟ροσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται αυτοτελώς α̟ό ̟ράκτορες 
ασφαλιστικών εταιρειών, µεσίτες ασφαλίσεων και µεσάζοντες εν γένει. 

 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, 
κατατίθεται α̟ό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (̟ροσφέροντες),  εγγυητική 
ε̟ιστολή συµµετοχής, ̟ ου ανέρχεται στο ̟ οσό των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
ευρώ (23.400,00) Ευρώ. 
Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής ̟εριλαµβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων 
̟ου συµµετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς του άρθρου 2.4.5 της ̟αρούσας, άλλως η 
̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, ̟ριν τη λήξη της ̟ροσφοράς, 
να ζητά α̟ό τους ̟ροσφέροντες να ̟αρατείνουν, ̟ριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Οι ̟ρωτότυ̟ες εγγυήσεις συµµετοχής, ̟λην των εγγυήσεων ̟ου εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, ̟ροσκοµίζονται, σε κλειστό φάκελο µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, 
το αργότερο ̟ριν την ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών ̟ου 
ορίζεται στην ̟αρ. 3.1 της ̟αρούσας, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως 
α̟αράδεκτη, µετά α̟ό γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στην ̟αρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, εάν ο ̟ροσφέρων: α) α̟οσύρει την 
̟ροσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) ̟αρέχει, εν γνώσει του, ψευδή 
στοιχεία ή ̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8  γ) δεν 
̟ροσκοµίσει εγκαίρως τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ̟αρούσα δικαιολογητικά 
(̟αράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν ̟ροσέλθει εγκαίρως για υ̟ογραφή του 
συµφωνητικού, ε) υ̟οβάλει µη κατάλληλη ̟ροσφορά, µε την έννοια της ̟ερ. 46 της 
̟αρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν αντα̟οκριθεί στη σχετική ̟ρόσκληση 
της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιµή ή το κόστος της ̟ροσφοράς του εντός της 
τεθείσας ̟ροθεσµίας και η ̟ροσφορά του α̟ορριφθεί, ζ) στις ̟ερι̟τώσεις των ̟αρ. 3, 
4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, ̟ερί ̟ρόσκλησης για υ̟οβολή 
δικαιολογητικών α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω 
δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις ̟ αραγράφους 3.2 και 3.4 της ̟ αρούσας, δια̟ιστωθεί 
ότι τα στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ ̟ροθέσεως α̟ατηλά, ή ότι έχουν 
υ̟οβληθεί ̟λαστά α̟οδεικτικά στοιχεία, ή αν, α̟ό τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ̟ου 
̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, δεν α̟οδεικνύεται η µη συνδροµή των 
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λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 ή η ̟λήρωση µιας ή ̟ερισσότερων α̟ό τις 
α̟αιτήσεις των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι α̟οκλεισµού  

Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στην ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
(διαγωνισµό) οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο ̟ρόσω̟ό του (εάν ̟ρόκειται 
για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) ή σε ένα α̟ό τα µέλη του (εάν ̟ρόκειται 
για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή ̟ερισσότεροι α̟ό τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υ̟άρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση για ένα α̟ό 
τα ακόλουθα εγκλήµατα:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
α̟όφασης-̟λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
κατα̟ολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα 
εγκλήµατα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της 
κατα̟ολέµησης της διαφθοράς στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των Ευρω̟αϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
̟αρ. 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό̟ως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού 
φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία ̟ολιτικών ̟ροσώ̟ων), 236 
(δωροδοκία υ̟αλλήλου), 237 ̟ αρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α ̟ αρ. 
2 (εµ̟ορία ε̟ιρροής – µεσάζοντες), 396 ̟αρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του 
Ποινικού Κώδικα, 

γ) α̟άτη, εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά µε την κατα̟ολέµηση, µέσω του ̟οινικού 
δικαίου, της α̟άτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία ̟ολιτικών 
̟ροσώ̟ων), 216 (̟λαστογραφία), 236 (δωροδοκία υ̟αλλήλου), 237 ̟αρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λ̟.) 374 
(διακεκριµένη κλο̟ή), 375 (υ̟εξαίρεση), 386 (α̟άτη), 386Α (α̟άτη µε υ̟ολογιστή), 
386Β (α̟άτη σχετική µε τις ε̟ιχορηγήσεις), 390 (α̟ιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 ε̟. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν 
αυτά στρέφονται κατά των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή 
συνδέονται µε την ̟ροσβολή αυτών των συµφερόντων, καθώς και τα εγκλήµατα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή α̟άτη σχετικά µε τον ΦΠΑ) και 24 (ε̟ικουρικές διατάξεις 
για την ̟οινική ̟ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, ό̟ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/541 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 
2017 για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας και την αντικατάσταση της α̟όφασης-
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̟λαισίου 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου και για την τρο̟ο̟οίηση της α̟όφασης 
2005/671/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήµατα 
των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, ό̟ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά µε την 
̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή για τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, την τρο̟ο̟οίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του 
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήµατα των άρθρων 2 και 
39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) ̟ αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
5ης Α̟ριλίου 2011, για την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων 
και για την ̟ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και 
τα εγκλήµατα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εµ̟ορία ανθρώ̟ων). 

Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται, ε̟ίσης, όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του ο̟οίου 
εκδόθηκε  αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης 
α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά:  

- στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 
διαχειριστές. 

- στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύµβουλο, τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα ̟ρόσω̟α στα ο̟οία µε α̟όφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκ̟ροσώ̟ησης 
της εταιρείας. 

- στις ̟ερι̟τώσεις Συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

- σε όλες τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις νοµικών ̟ροσώ̟ων, τον κατά ̟ερί̟τωση νόµιµο 
εκ̟ρόσω̟ο. 

Εάν στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω ̟ερίοδος 

α̟οκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση, αυτή ανέρχεται σε 

̟έντε (5) έτη α̟ό την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη α̟όφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις : 

α) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια̟ιστωθεί α̟ό 
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δικαστική ή διοικητική α̟όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την ε̟ικουρική ασφάλιση. 

Οι υ̟οχρεώσεις των ̟ερ. α’ και β’ της ̟αρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξι̟ρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υ̟αχθεί σε 
δεσµευτικό διακανονισµό ̟ου τηρείται. 

∆εν α̟οκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου οφείλει, 
συµ̟εριλαµβανοµένων, κατά ̟ ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ̟ ροστίµων 
είτε υ̟αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους στο µέτρο ̟ου 
τηρεί τους όρους του δεσµευτικού κανονισµού. 

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν α̟οκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω 
̟αραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι ̟ιο κάτω ε̟ιτακτικοί λόγοι δηµόσιου 
συµφέροντος (∆εν ισχύει) 
 

β) Κατ' εξαίρεση, ε̟ίσης, ο  οικονοµικός φορέας δεν α̟οκλείεται, όταν ο α̟οκλεισµός, 
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο 
µικρά ̟οσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί 
ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ̟οσό ̟ου οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υ̟οχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον ο̟οίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ̟αρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, ̟ριν 
α̟ό την εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς. (∆εν ισχύει) 
 

2.2.3.4. Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας 
σύµβασης, οικονοµικός φορέας σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016, ̟ερί αρχών ̟ου εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων, 

(β) εάν τελεί υ̟ό ̟τώχευση ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή έχει υ̟αχθεί σε 
διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους 
αυτής ή εάν βρίσκεται σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση ̟ροκύ̟τουσα α̟ό 
̟αρόµοια διαδικασία, ̟ ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή 
µ̟ορεί να µην α̟οκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο ο̟οίος βρίσκεται σε µία εκ των 
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καταστάσεων ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση αυτή, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι 
α̟οδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας 
υ̟όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της ε̟ιχειρηµατικής του 
λειτουργίας 

(γ) εάν, µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 ̟ερί 
̟οινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνε̟ειών, υ̟άρχουν ε̟αρκώς εύλογες 
ενδείξεις ̟ου οδηγούν στο συµ̟έρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες 
µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν. 4412/2016 δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί α̟οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο 
̟αρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α̟ό την ̟ρότερη συµµετοχή 
του οικονοµικού φορέα κατά την ̟ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί 
µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει ε̟ιδείξει σοβαρή ή ε̟αναλαµβανόµενη ̟ληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους α̟αίτησης στο ̟λαίσιο ̟ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, ̟ροηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή ̟ ροηγούµενης σύµβασης ̟ αραχώρησης ̟ ου είχε ως 
α̟οτέλεσµα την ̟ρόωρη καταγγελία της ̟ροηγούµενης σύµβασης, α̟οζηµιώσεις ή 
άλλες ̟αρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ ̟ροθέσεως σοβαρών α̟ατηλών δηλώσεων κατά την 
̟αροχή των ̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται για την εξακρίβωση της α̟ουσίας των 
λόγων α̟οκλεισµού ή την ̟λήρωση των κριτηρίων ε̟ιλογής, έχει α̟οκρύψει τις 
̟ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά ̟ου 
α̟αιτούνται κατ’ εφαρµογή της ̟αραγράφου 2.2.9.2 της ̟αρούσας,  

(η) εάν ε̟ιχείρησε να ε̟ηρεάσει µε αθέµιτο τρό̟ο τη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να α̟οκτήσει εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να 
του α̟οφέρουν αθέµιτο ̟λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
̟αράσχει µε α̟ατηλό τρό̟ο ̟αρα̟λανητικές ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να 
ε̟ηρεάσουν ουσιωδώς τις α̟οφάσεις ̟ ου αφορούν τον α̟οκλεισµό, την ε̟ιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει δια̟ράξει 
σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟ αρά̟τωµα, το ο̟οίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις (α) έως (θ)  η ̟ερίοδος α̟οκλεισµού δεν έχει 

καθοριστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη α̟ό την 

ηµεροµηνία έκδοσης ̟ράξης ̟ου βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. (∆εν ισχύει) Α̟οκλείεται, ε̟ίσης, οικονοµικός φορέας α̟ό τη συµµετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις 
εφαρµογής της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, ό̟ως ισχύει (αµιγώς εθνικός 
λόγος α̟οκλεισµού). Οι υ̟οχρεώσεις της ̟αρούσης αφορούν τις ανώνυµες εταιρείες 
̟ου υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά αυτοτελώς ή ως µέλη ένωσης ή ̟ου συµµετέχουν στο 
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µετοχικό κεφάλαιο άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου ̟ου υ̟οβάλλει ̟ροσφορά ή νοµικά 
̟ρόσω̟α της αλλοδα̟ής  ̟ου αντιστοιχούν σε ανώνυµη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υ̟οχρέωσης αυτής: α) οι εισηγµένες στα χρηµατιστήρια κρατών-
µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανά̟τυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώµατα ψήφου των ο̟οίων 
ελέγχονται α̟ό µία ή ̟ερισσότερες ε̟ιχειρήσεις ε̟ενδύσεων (investment firms), 
εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων ε̟ιχειρηµατικών συµµετοχών (private equity firms), υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ̟οσοστό ̟ου 
υ̟ερβαίνει το εβδοµήντα ̟έντε τοις εκατό (75%) των δικαιωµάτων ψήφων και είναι 
ε̟ο̟τευόµενες α̟ό Ε̟ιτρο̟ές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρµόδιες χρηµατοοικονοµικές 
αρχές κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

2.2.3.6. Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, όταν α̟οδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω ̟ράξεων ή ̟αραλείψεών του, είτε ̟ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
µία α̟ό τις ως άνω ̟ερι̟τώσεις.  

2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας ̟ου εµ̟ί̟τει σε µια α̟ό τις καταστάσεις ̟ου 
αναφέρονται στις ̟ αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός α̟ό την ̟ ερ. β αυτής,  µ̟ορεί 
να ̟ροσκοµίζει στοιχεία, ̟ροκειµένου να α̟οδείξει ότι τα µέτρα ̟ου έλαβε ε̟αρκούν 
για να α̟οδείξουν την αξιο̟ιστία του, ̟αρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
α̟οκλεισµού (αυτoκάθαρση). Για τον σκο̟ό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας 
α̟οδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει α̟οζηµίωση για ζηµίες 
̟ου ̟ροκλήθηκαν α̟ό το ̟οινικό αδίκηµα ή το ̟αρά̟τωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις ̟εριστάσεις µε ολοκληρωµένο τρό̟ο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε 
τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, 
καθώς και µέτρα σε ε̟ί̟εδο ̟ροσω̟ικού κατάλληλα για την α̟οφυγή ̟εραιτέρω 
̟οινικών αδικηµάτων ή ̟αρα̟τωµάτων. Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται α̟ό τους 
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
̟εριστάσεις του ̟οινικού αδικήµατος ή του ̟αρα̟τώµατος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
ε̟αρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης. Αν τα µέτρα κριθούν ανε̟αρκή, γνωστο̟οιείται στον οικονοµικό φορέα το 
σκε̟τικό της α̟όφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας ̟ου έχει α̟οκλειστεί, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη α̟όφαση, σε εθνικό ε̟ί̟εδο, α̟ό τη συµµετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης ̟αραχώρησης δεν µ̟ορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την ̟ερίοδο του α̟οκλεισµού ̟ου ορίζεται 
στην εν λόγω α̟όφαση. 

2.2.3.8. Η α̟όφαση για την δια̟ίστωση της ε̟άρκειας ή µη των ε̟ανορθωτικών 
µέτρων κατά την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
̟αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, σε βάρος του ο̟οίου έχει ε̟ιβληθεί η κύρωση του 
οριζόντιου α̟οκλεισµού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και για το χρονικό 
διάστηµα ̟ου αυτή ορίζει, α̟οκλείεται α̟ό την ̟αρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης. 
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Κριτήρια Ε̟ιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας 
σύµβασης α̟αιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της 
σύµβασης. 

Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα α̟ό τα ε̟αγγελµατικά µητρώα ή 
εµ̟ορικά µητρώα  ̟ου τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανο̟οιούν 
ο̟οιαδή̟οτε άλλη α̟αίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 
ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή 
να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µ̟ορούν να ̟αράσχουν τη σχετική 
υ̟ηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να τους ζητεί να 
α̟οδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού 
ή να τους καλέσει να ̟ροβούν σε ένορκη δήλωση ενώ̟ιον συµβολαιογράφου σχετικά 
µε την άσκηση του συγκεκριµένου ε̟αγγέλµατος.  

Στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του 
Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες ̟ου ̟ροσχωρήσει στη 
Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ροηγούµενη ̟ερί̟τωση και έχουν 
συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
ε̟αγγελµατικά µητρώα. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς θα ̟ ρέ̟ει να είναι εγγεγραµµένοι 
στο οικείο ε̟αγγελµατικό µητρώο, εφόσον, κατά την κείµενη νοµοθεσία, α̟αιτείται η 
εγγραφή τους για την υ̟ό ανάθεση υ̟ηρεσία   

Β) Οι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται ε̟ι̟λέον να διαθέτουν εν ισχύ άδεια νόµιµης 
λειτουργίας της αρµόδιας Ε̟ο̟τεύουσας Αρχής Ιδιωτικής Ασφάλισης του κράτους-
µέλους εγκατάστασής τους. 
 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια  

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια των οικονοµικών 
φορέων για την ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, στις δηµοσιευµένες 
οικονοµικές καταστάσεις θα ̟ρέ̟ει: 

Α) µε βάση τα ∆.Λ.Π.: 

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

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

 

Β) µε βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.: 

Καθαρή θέση θετική για τα δύο (2) τελευταία έτη. Σηµειώνεται ότι σαν καθαρή θέση 
λαµβάνεται υ̟όψη το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του υ̟οδείγµατος Ισολογισµού 
του Ε.Γ.Λ.Σ. (̟αρ. 4.1.103, Π∆ 1123/80), χωρίς όµως να λαµβάνονται υ̟όψη οι 
λογαριασµοί Α.Ι.2. «Οφειλόµενο Κεφάλαιο», «Οφειλόµενη ∆ιαφορά α̟ό έκδοση 
µετοχών υ̟έρ το άρτιο», Α.ΙΙΙ. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ», Α.V.I. «Ποσά Προορισµένα για Αύξηση 
Κεφαλαίου». 

 

2.2.6 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα για την ̟αρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται να ικανο̟οιούν το 
ακόλουθο κριτήριο: 
Τα τρία (3) τελευταία έτη (2019,2020,2021) ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε 
̟ερί̟τωση ̟ ου λειτουργεί για χρόνο µικρότερο των τριών (3) ετών), να έχουν συνάψει 
ή να έχουν συµµετάσχει συν- ασφαλιστικά σε  τουλάχιστον δύο (2) ασφαλιστικές 
συµβάσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων (συµ̟εριλαµβανοµένης και της 
Ευθύνης Προϊόντος), µε όρια ευθύνης τουλάχιστον 5.000.000,00 Ευρώ ανά γεγονός και 
10.000.000,00 Ευρώ αθροιστικά ανά έτος  , µε υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης λίστας ό̟ου θα 
αναφέρεται ο αριθµός ασφαλιστηρίου, το αντίστοιχο όριο ευθύνης, η ̟ερίοδος 
ασφάλισης και η ασφαλιζόµενη ε̟ωνυµία (ειδικότερα για τον ιδιώτη ̟αραλή̟τη δεν 
α̟αιτείται η αναφορά της ε̟ωνυµίας). 
 
Σε ̟ερί̟τωση δε Ένωσης εταιρειών / Κοινο̟ραξίας το ανωτέρω κριτήριο µ̟ορεί να 
καλύ̟τεται αθροιστικά α̟ό τα µέλη της Ένωσης / Κοινο̟ραξίας. 
 
Όσοι οικονοµικοί φορείς χρησιµο̟οιήσουν συµβατικούς ή/και ̟ροαιρετικούς 
αντασφαλιστές α̟αιτείται ε̟ι̟λέον, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να ικανο̟οιούν το 
ακόλουθο κριτήριο:  
Όλοι οι συµβατικοί και ̟ροαιρετικοί αντασφαλιστές να διαθέτουν αξιολόγηση 
̟ιστολη̟τικής ικανότητας α̟ό διεθνώς αναγνωρισµένους Οίκους αξιολόγησης (̟.χ 
S&Ρ / Fitch / Moodys,), µε ελάχιστη βαθµολογία (Α- / A- / A3) αντίστοιχα. 

2.2.7 Πρότυ̟α διασφάλισης ̟οιότητας και ̟ρότυ̟α ̟εριβαλλοντικής διαχείρισης  

∆εν α̟αιτείται 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υ̟εργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονοµικοί φορείς µ̟ορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας (της ̟αραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική 
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και ε̟αγγελµατική ικανότητα (της ̟ αραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην 
̟ερί̟τωση αυτή, α̟οδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
̟όρους, µε την ̟ροσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των 
ο̟οίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια ε̟αγγελµατικής ικανότητας ̟ ου σχετίζονται µε τους 
τίτλους σ̟ουδών και τα ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα ̟ου ορίζονται στην ̟ερί̟τωση στ΄ 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε 
την σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µ̟ορούν να στηρίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή 
τις υ̟ηρεσίες για τις ο̟οίες α̟αιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 

 Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 
τα κριτήρια ̟ου σχετίζονται µε την α̟αιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια, οι  εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους ο̟οίους 
στηρίζονται είναι α̟ό κοινού υ̟εύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 

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

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των ο̟οίων ̟ροτίθεται να 
στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, ̟ληρούν κατά ̟ερί̟τωση τα σχετικά κριτήρια 
ε̟ιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3. Ο 
οικονοµικός φορέας υ̟οχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
ο̟οίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν ̟ληροί το σχετικό κριτήριο ε̟ιλογής ή για 
τον ο̟οίο συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού, εντός ̟ροθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α̟ό 
την σχετική ηλεκτρονική ̟ρόσκληση α̟ό την σχετική ̟ρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, η ο̟οία α̟ευθύνεται στον οικονοµικό φορέα µέσω της λειτουργικότητας 
«Ε̟ικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ. Ο φορέας ̟ου αντικαθιστά φορέα του ̟ροηγούµενου 
εδαφίου δεν ε̟ιτρέ̟εται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

 

2.2.8.2. Υ̟εργολαβία 

Ο οικονοµικός φορέας αναφέρει στην ̟ροσφορά του το τµήµα της σύµβασης ̟ου 
̟ροτίθεται να αναθέσει υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υ̟εργολάβους ̟ου ̟ροτείνει. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου o ̟ροσφέρων αναφέρει στην 
̟ροσφορά του ότι ̟ροτίθεται να αναθέσει τµήµα(τα) της σύµβασης υ̟ό µορφή 
υ̟εργολαβίας σε τρίτους σε ̟οσοστό ̟ου υ̟ερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας. Ο οικονοµικός φορέας 
υ̟οχρεούται να αντικαταστήσει έναν υ̟εργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό 
του λόγοι α̟οκλεισµού της ως άνω ̟αραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες α̟όδειξης ̟οιοτικής ε̟ιλογής 

Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις 
συµµετοχής τους, ό̟ως ορίζονται στις ̟αραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά 
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την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 
2.2.9.1, κατά την υ̟οβολή των δικαιολογητικών της ̟αραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη 
σύναψη της σύµβασης δια της υ̟εύθυνης δήλωσης, της ̟ερ. δ΄ της ̟αρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.8 της ̟αρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
ο̟οίων στηρίζεται υ̟οχρεούνται να  α̟οδεικνύουν, κατά τα οριζόµενα στις 
̟αραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού της 
̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας και ότι ̟ληρούν τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής κατά 
̟ερί̟τωση (̟αράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου o οικονοµικός φορέας αναφέρει στην ̟ροσφορά του ότι 
̟ροτίθεται να αναθέσει τµήµα(τα) της σύµβασης υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους 
σε ̟οσοστό ̟ου υ̟ερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύµβασης, οι υ̟εργολάβοι υ̟οχρεούνται να α̟οδεικνύουν, κατά τα οριζόµενα στις 
̟αραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού της 
̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας.  

Αν ε̟έλθουν µεταβολές στις ̟ροϋ̟οθέσεις τις ο̟οίες οι ̟ροσφέροντες δηλώσουν ότι 
̟ληρούν, σύµφωνα µε το ̟αρόν άρθρο, οι ο̟οίες ε̟έλθουν ή για τις ο̟οίες λάβουν 
γνώση µετά την συµ̟λήρωση του ΕΕΕΣ και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης 
̟ρόσκλησης για την σύναψη του συµφωνητικού οι ̟ροσφέροντες οφείλουν να 
ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή..  

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική α̟όδειξη κατά την υ̟οβολή ̟ροσφορών  

Προς ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ότι οι ̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε µία α̟ό τις καταστάσεις της ̟αραγράφου 2.2.3 και β) ̟ληρούν τα 
σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής των ̟αραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της ̟αρούσης, 
̟ροσκοµίζουν κατά την υ̟οβολή της ̟ ροσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, 
το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό το άρθρο 79 ̟αρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρω̟αϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το ε̟ισυνα̟τόµενο στην ̟αρούσα 
Παράρτηµα, το ο̟οίο ισοδυναµεί µε ενηµερωµένη υ̟εύθυνη δήλωση, µε τις συνέ̟ειες 
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυ̟ο̟οιηµένου εντύ̟ου  του 
Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµ̟ληρώνεται α̟ό τους 
̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος 1. 

Ε̟ισηµαίνεται ότι ̟ρος α̟όδειξη ̟λήρωσης των κριτηρίων ε̟ιλογής των 
̟αραγράφων 2.2.4. µέχρι 2.2.8. της ̟αρούσης ο οικονοµικός φορέας α̟αιτείται να 
συµ̟ληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους IV του ESPD, χωρίς να υ̟οχρεούται να 
συµ̟ληρώσει ο̟οιαδή̟οτε άλλη ενότητα του Μέρους IV. 

 

Το ΕΕΕΣ φέρει υ̟ογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το 
ο̟οίο µ̟ορούν να υ̟οβάλλονται ̟ροσφορές. Αν στο διάστηµα ̟ου µεσολαβεί µεταξύ 
της ηµεροµηνίας υ̟ογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής 
̟ροσφορών έχουν ε̟έλθει µεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ µέρους του, στο 
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ΕΕΕΣ, ο οικονοµικός φορέας α̟οσύρει την ̟ροσφορά του, χωρίς να α̟αιτείται 
α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια µ̟ορεί να την υ̟οβάλει εκ νέου µε 
ε̟ίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 
̟ληροφορίες ̟ου ̟αρέχει στο ΕΕΕΣ µε συνοδευτική υ̟εύθυνη δήλωση, την ο̟οία 
υ̟οβάλλει µαζί µε το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υ̟οβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υ̟εύθυνης δήλωσης, είναι 
δυνατή, µε µόνη την υ̟ογραφή του κατά ̟ερί̟τωση εκ̟ροσώ̟ου του οικονοµικού 
φορέα, η ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη των λόγων α̟οκλεισµού ̟ου αναφέρονται στην 
̟αράγραφο 2.2.3 της ̟ αρούσας, για το σύνολο των φυσικών ̟ ροσώ̟ων ̟ ου είναι µέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκ̟ρόσω̟ος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος αυτού, ό̟ως 
̟ροκύ̟τει α̟ό το ισχύον καταστατικό ή το ̟ρακτικό εκ̟ροσώ̟ησής του κατά το 
χρόνο υ̟οβολής της ̟ροσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό ̟ρόσω̟ο να 
εκ̟ροσω̟εί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, το 
Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υ̟οβάλλεται χωριστά α̟ό κάθε µέλος 
της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συµµετοχής του (συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε 
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονοµικός φορέας φέρει την ειδική υ̟οχρέωση, να δηλώσει, µέσω του ΕΕΕΣ, την 
κατάστασή του σε σχέση µε τους λόγους ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσης και ταυτόχρονα να ε̟ικαλεσθεί και 
τυχόν ληφθέντα µέτρα ̟ρος α̟οκατάσταση της αξιο̟ιστίας του. 

Ιδίως ε̟ισηµαίνεται ότι, κατά την α̟άντηση οικονοµικού φορέα στο σχετικό ̟ εδίο του 
ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συνδροµή ̟ εριστάσεων, ό̟ως η ̟ άροδος της τριετούς 
̟εριόδου της ισχύος του λόγου α̟οκλεισµού (̟αραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η 
εφαρµογή της διάταξης της ̟ αραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύµφωνα 
µε την ̟ερ. γ της ̟αραγράφου 2.2.3.4 της ̟αρούσης, αναλύεται στο σχετικό ̟εδίο ̟ου 
̟ροβάλλει κατό̟ιν θετικής α̟άντησης. 

Όσον αφορά στις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (̟ερ. α’ και β’ της ̟ αρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές 
θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξι̟ρόθεσµες ή εφόσον 
έχουν υ̟αχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό ̟ου τηρείται. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, ο 
οικονοµικός φορέας δεν υ̟οχρεούται να α̟αντήσει καταφατικά στο σχετικό ̟ εδίο του 
ΕΕΕΣ µε το ο̟οίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκ̟λήρωτες υ̟οχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
̟ερί̟τωση, εάν έχει αθετήσει τις ̟αρα̟άνω υ̟οχρεώσεις του. 
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2.2.9.2 Α̟οδεικτικά µέσα  

Α. Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής λόγων α̟οκλεισµού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της 
̟λήρωσης των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής κατά τις ̟αραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 
και 2.2.7, οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν τα δικαιολογητικά του ̟αρόντος. Η 
̟ροσκόµιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόµενα στην 
̟αράγραφο 3.2 α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ζητεί 
α̟ό ̟ ροσφέροντες, σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
να υ̟οβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό α̟αιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
α̟οδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο ̟ου η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα 
να λαµβάνει τα ̟ιστο̟οιητικά ή τις συναφείς ̟ληροφορίες α̟ευθείας µέσω 
̟ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε ο̟οιοδή̟οτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η 
ο̟οία διατίθεται δωρεάν, ό̟ως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο 
ε̟ιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα α̟οθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα ̟ροε̟ιλογής. 
Η δήλωση για την ̟ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµ̟εριέχεται  στο Ευρω̟αϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), στο ο̟οίο ̟εριέχονται ε̟ίσης οι ̟ληροφορίες ̟ου 
α̟αιτούνται για τον συγκεκριµένο σκο̟ό, ό̟ως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης 
δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά ̟ερί̟τωση, η α̟αραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή ̟ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του ̟αρόντος υ̟οβάλλονται και γίνονται α̟οδεκτά σύµφωνα µε 
την ̟αράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της ̟αρούσας. 

Τα α̟οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό 
ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 
2.2.3 οι ̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα 
δικαιολογητικά ̟ου αναφέρονται ̟αρακάτω: 

Αν το αρµόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά ή ό̟ου το έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά αυτά δεν 
καλύ̟τουν όλες τις ̟ ερι̟τώσεις ̟ ου αναφέρονται στις ̟ αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
̟ερ. α’ και β’, καθώς και στην ̟ερ. β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα 
̟ιστο̟οιητικά µ̟ορεί να αντικαθίστανται α̟ό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη 
ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους 
- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές ̟αρέχουν, ό̟ου κρίνεται αναγκαίο, 
ε̟ίσηµη δήλωση στην ο̟οία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
̟ιστο̟οιητικά της ̟ αρούσας ̟ αραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ̟τουν όλες 
τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 ̟ερ. α’ και β’, 
καθώς και στην ̟ερ. β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4. Οι ε̟ίσηµες δηλώσεις καθίστανται 
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διαθέσιµες µέσω του ε̟ιγραµµικού α̟οθετηρίου ̟ιστο̟οιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν: 

α) για την ̟αράγραφο 2.2.3.1 α̟όσ̟ασµα του σχετικού µητρώου, ό̟ως του ̟οινικού 
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο ̟ ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται αυτές 
οι ̟ροϋ̟οθέσεις, ̟ου να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.  

Η υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης του ως άνω α̟οσ̟άσµατος αφορά και στα µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα 
̟ρόσω̟α ̟ου έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω ̟αράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την ̟αράγραφο 2.2.3.2 ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια αρχή του 
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, ̟ου να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υ̟οβολής του, 
άλλως, στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, ̟ου να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του   

Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ̟ροσκοµίζουν: 

i) Για την α̟όδειξη της εκ̟λήρωσης των φορολογικών υ̟οχρεώσεων της ̟αραγράφου 
2.2.3.2 ̟ερί̟τωση α’ α̟οδεικτικό ενηµερότητας εκδιδόµενο α̟ό την Α.Α.∆.Ε..  

ii) Για την α̟όδειξη της εκ̟λήρωσης των υ̟οχρεώσεων ̟ρος τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης της ̟αραγράφου 2.2.3.2 ̟ερί̟τωση α’ ̟ιστο̟οιητικό 
εκδιδόµενο α̟ό τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την ̟αράγραφο 2.2.3.2 ̟ερί̟τωση α’, ̟λέον των ως άνω ̟ιστο̟οιητικών, 
υ̟εύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική α̟όφαση µε τελεσίδικη 
και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υ̟οχρεώσεών τους όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την ̟αράγραφο 2.2.3.4 ̟ερί̟τωση β΄ ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, ̟ου να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.  

Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ̟ροσκοµίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστο̟οιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας α̟ό το αρµόδιο Πρωτοδικείο, α̟ό 
το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή υ̟ό 
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υ̟αχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ ̟ροσκοµίζεται ε̟ι̟λέον και ̟ιστο̟οιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. ̟ερί µη έκδοσης α̟όφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νοµικού 
̟ροσώ̟ου, ενώ για τις ΕΠΕ ̟ροσκοµίζεται ε̟ι̟λέον ̟ιστο̟οιητικό µεταβολών. 

ii) Πιστο̟οιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι το νοµικό ̟ρόσω̟ο δεν 
έχει λυθεί και τεθεί υ̟ό εκκαθάριση µε α̟όφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύ̟ωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Ε̟ιχείρησης” α̟ό την ηλεκτρονική 
̟λατφόρµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, ό̟ως αυτά εµφανίζονται στο 
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taxisnet, α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η µη αναστολή της ε̟ιχειρηµατικής 
δραστηριότητάς τους. 

Προκειµένου για τα σωµατεία και τους συνεταιρισµούς, το Ενιαίο Πιστο̟οιητικό 
∆ικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωµατεία α̟ό το αρµόδιο Πρωτοδικείο, 
και για τους συνεταιρισµούς για το χρονικό διάστηµα έως τις 31.12.2019 α̟ό το 
Ειρηνοδικείο και µετά την ̟αρα̟άνω ηµεροµηνία α̟ό το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 2.2.3.4, υ̟εύθυνη δήλωση του 
̟ροσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο ̟ ρόσω̟ό του οι οριζόµενοι 
στην ̟αράγραφο λόγοι α̟οκλεισµού 

ε) για την ̟αράγραφο 2.2.3.9. υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροσφέροντος οικονοµικού 
φορέα ̟ερί µη ε̟ιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου α̟οκλεισµού, 
σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

στ) για την ̟αράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών, ̟ ου 
καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία ή 
νοµικό ̟ρόσω̟ο στη µετοχική σύνθεση του ο̟οίου συµµετέχει ανώνυµη εταιρεία ή 
νοµικό ̟ρόσω̟ο της αλλοδα̟ής ̟ου αντιστοιχεί σε ανώνυµη εταιρεία (̟λην των 
̟ερι̟τώσεων ̟ου αναφέρθηκαν στην ̟αρ. 2.2.3.5 της ̟αρούσας ανωτέρω).   

Συγκεκριµένα, ̟ροσκοµίζονται: 

i) Για την α̟όδειξη της εξαίρεσης α̟ό την υ̟οχρέωση ονοµαστικο̟οίησης των 
µετοχών τους κατά την ̟ερ. α) της ̟αραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρµοδίου 
Χρηµατιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της ̟ερ. β) της ̟αραγράφου 2.2.3.5, για την α̟όδειξη 
του ελέγχου δικαιωµάτων ψήφου υ̟εύθυνη δήλωση της ελεγχόµενης εταιρείας και, 
εάν αυτή είναι διαφορετική του ̟ροσωρινού αναδόχου, ̟ρόσθετη υ̟εύθυνη δήλωση 
του τελευταίου, στις ο̟οίες αναφέρονται οι ε̟ιχειρήσεις ε̟ενδύσεων, οι εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων ε̟ιχειρηµατικών συµµετοχών, ανά 
̟ερί̟τωση και το συνολικό ̟οσοστό των δικαιωµάτων ψήφου ̟ου ελέγχουν στην 
ελεγχόµενη α̟ό αυτές εταιρεία. Οι υ̟εύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υ̟οχρεωτικά α̟ό βεβαίωση ή άλλο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο ̟ ροκύ̟τει ότι οι ελέγχουσες 
τα δικαιώµατα ψήφου εταιρείες είναι ε̟ο̟τευόµενες κατά τα οριζόµενα στην 
̟αράγραφο 2.2.3.5. 

iii) ∆ικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης µετοχών του ̟ροσωρινού αναδόχου: 

- Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει 
ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, ̟ου να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των 
µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), ό̟ως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο 
βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το ̟ολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την 
ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς. 

Ειδικότερα: 
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- Όσον αφορά στις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ανώνυµες εταιρείες υ̟οβάλλεται 
̟ιστο̟οιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές τους είναι 
ονοµαστικές και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και 
τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), ό̟ως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το ̟ολύ τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδα̟ές ανώνυµες εταιρίες ή αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου 

αντιστοιχούν σε ανώνυµες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές µετοχές,  
̟ροσκοµίζουν : 

i) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει 
ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε τον αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, ό̟ως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε 
ηµεροµηνία το ̟ολύ 30 εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο α̟ό το ο̟οίο να ̟ ροκύ̟τει η ονοµαστικο̟οίηση µέχρι φυσικού 
̟ροσώ̟ου των µετοχών, ̟ου έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες 
ηµέρες ̟ριν την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υ̟οχρέωση ονοµαστικο̟οίησης µετοχών ή δεν ̟ροβλέ̟εται 
η ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών, ̟ροσκοµίζουν: 

i) βεβαίωση ̟ ερί µη υ̟οχρέωσης ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών α̟ό αρµόδια αρχή, 
εφόσον υ̟άρχει σχετική ̟ρόβλεψη, διαφορετικά ̟ροσκοµίζεται υ̟εύθυνη δήλωση 
του διαγωνιζόµενου. Για την ̟ερί̟τωση µη ̟ρόβλεψης ονοµαστικο̟οίησης 
̟ροσκοµίζεται υ̟εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου 

ii) έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση ̟ροσώ̟ων ̟ου κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, ̟ροσκοµίζεται σχετική κατάσταση ̟ροσώ̟ων, 
̟ου κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, 
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα ̟ρόσω̟α αυτά είναι γνωστά στην 
εταιρεία. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους ̟ου δεν είναι 
γνωστά τα ως άνω ̟ρόσω̟α, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια 
κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Ενα̟όκειται στην αναθέτουσα αρχή να 
α̟οδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υ̟οβάλλει την ̟ροαναφερόµενη 
κατάσταση, διαφορετικά η µη υ̟οβολή της σχετικής κατάστασης δεν ε̟ιφέρει έννοµες 
συνέ̟ειες σε βάρος της εταιρείας.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ικυρωµένα α̟ό την κατά νόµον αρµόδια 
αρχή του κράτους της έδρας του υ̟οψηφίου και να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών συµ̟ληρώνονται 
κατά την ̟αράγραφο 3.1.2 της ̟αρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ε̟ίσης, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου της ̟ροσφοράς, εάν στη 
διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία α̟ό «µη συνεργάσιµα κράτη στον 
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φορολογικό τοµέα» κατά την έννοια των ̟αρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  
καθώς και α̟ό κράτη ̟ου έχουν ̟ρονοµιακό φορολογικό καθεστώς, ό̟ως αυτά 
ορίζονται στον κατάλογο της α̟όφασης της ̟αρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόµενα στην ̟ερί̟τωση α της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 
3310/2005.  

B.2. Για την α̟όδειξη της α̟αίτησης του άρθρου 2.2.4. (α̟όδειξη καταλληλότητας για 
την άσκηση ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας) ̟ροσκοµίζουν  

Α)̟ιστο̟οιητικό/βεβαίωση του οικείου ε̟αγγελµατικού (ή εµ̟ορικού) µητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος 
µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ροσκοµίζουν ̟ιστο̟οιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου ε̟αγγελµατικού (ή εµ̟ορικού) µητρώου του Παραρτήµατος XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το ο̟οίο ̟ιστο̟οιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό ε̟άγγελµά τους. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη 
βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού οργανισµού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα ̟ου α̟αιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειµένου της υ̟ό ανάθεση σύµβασης. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο οικείο ε̟αγγελµατικό µητρώο ή ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την 
οικεία υ̟ηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

β) εν ισχύ ̟ιστο̟οιητικό/άδεια νόµιµης λειτουργίας των οικονοµικών φορέων α̟ό 
την αρµόδια Ε̟ο̟τεύουσα Αρχή Ιδιωτικής Ασφάλισης του κράτους-µέλους 
εγκατάστασής τους, µε τις τυχόν ̟αρατηρήσεις ή/και σηµειώσεις της ε̟ο̟τεύουσας 
αρχής σχετικά µε τη λειτουργία της ε̟ιχείρησης. 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά ̟ου αφορούν στην α̟όδειξη της α̟αίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (α̟όδειξη καταλληλότητας για την άσκηση ε̟αγγελµατικής 
δραστηριότητας) γίνονται α̟οδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή τους, εκτός αν, σύµφωνα µε τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την α̟όδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας της 
̟αραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις 
των δύο (2) τελευταίων ετών µετά των ̟ροσαρτηµάτων τους. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η 
δηµοσίευση αυτών δεν α̟αιτείται α̟ό τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης ή δεν 
υ̟οχρεούνται στη δηµοσίευση ισολογισµών ή αυτή δεν έχει εκ της νοµοθεσίας 
ολοκληρωθεί ή δραστηριο̟οιούνται για µικρότερο χρονικό διάστηµα, ̟ροσκοµίζουν 
κάθε ̟ ρόσφορο δηµόσιο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο ̟ ροκύ̟τει ο κύκλος εργασιών τους για 
τα α̟αιτούµενα έτη.  
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Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, µ̟ορεί να α̟οδεικνύει την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική του ε̟άρκεια µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 

Β.4. Για την α̟όδειξη της τεχνικής ικανότητας της ̟αραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί 
φορείς ̟ ροσκοµίζουν:  κατάλογο µε κατ’ ελάχιστον  δύο (2) Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 
Γενικής Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων (συµ̟εριλαµβανοµένης και της Ευθύνης 
Προϊόντος), ̟ου έχουν συνάψει κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών ή για 
όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε ̟ερί̟τωση ̟ου τυχόν ο οικονοµικός φορέας 
λειτουργεί για χρόνο µικρότερο των τριών (3) ετών),  µε όρια ευθύνης τουλάχιστον 
5.000.000,00 Ευρώ ανά γεγονός και 10.000.000,00 Ευρώ αθροιστικά ανά έτος, µε 
αναφορά του αριθµού ασφαλιστηρίου, του αντιστοίχου ορίου ευθύνης, της ̟εριόδου 
ασφάλισης και της ασφαλιζόµενης ε̟ωνυµίας (ειδικότερα για τον ιδιώτη ̟αραλή̟τη 
δεν α̟αιτείται η αναφορά της ε̟ωνυµίας). 

Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας 
να ̟ροβεί σε έλεγχο και διασταύρωση της ως άνω δηλωθείσας εµ̟ειρίας. 

Όσοι οικονοµικοί φορείς χρησιµο̟οιήσουν συµβατικούς ή/και ̟ροαιρετικούς 
αντασφαλιστές οφείλουν, ε̟ι̟λέον, να ̟ροσκοµίσουν:  

Α) κατάλογο µε τους Συµβατικούς ή/και Προαιρετικούς Αντασφαλιστές, 
συνοδευόµενο α̟ό α̟οδεικτικό αξιολόγησης ̟ιστολη̟τικής ικανότητας κάθε ενός 
̟ροαιρετικού αντασφαλιστή, µε ελάχιστη βαθµολογία σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.6, και 

Β) τις δηλώσεις του Παραρτήµατος V για κάθε έναν Προαιρετικό Αντασφαλιστή (είτε 
στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα).  

 

Β.5. Για την α̟όδειξη της συµµόρφωσής τους µε ̟ρότυ̟α διασφάλισης ̟οιότητας και 
̟ρότυ̟α ̟εριβαλλοντικής διαχείρισης της ̟αραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς 
̟ροσκοµίζουν τα κάτωθι ̟ιστο̟οιητικά. (∆εν α̟αιτείται) 

Β.6. Για την α̟όδειξη της νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο οικονοµικός 
φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο και εγγράφεται υ̟οχρεωτικά ή ̟ροαιρετικά, κατά την 
κείµενη νοµοθεσία, και δηλώνει την εκ̟ροσώ̟ηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια 
αρχή (̟χ ΓΕΜΗ), ̟ροσκοµίζει σχετικό ̟ιστο̟οιητικό ισχύουσας εκ̟ροσώ̟ησης, το 
ο̟οίο ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή 
του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ηµεδα̟ούς οικονοµικούς φορείς ̟ροσκοµίζονται: 

i) για την α̟όδειξη της νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο οικονοµικός 
φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο και υ̟οχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να 
δηλώνει την εκ̟ροσώ̟ηση και τις µεταβολές της στο ΓΕΜΗ, ̟ροσκοµίζει σχετικό 
̟ιστο̟οιητικό ισχύουσας εκ̟ροσώ̟ησης, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.   
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ii) Για την α̟όδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού 
̟ροσώ̟ου γενικό ̟ιστο̟οιητικό µεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.   

Στις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης (ό̟ως καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, α̟οφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώµα, κλ̟., ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υ̟οβολή τους. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου για τη διενέργεια της ̟αρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε ̟ρόσω̟ο ̟λέον αυτών ̟ου αναφέρονται στα ̟αρα̟άνω 
έγγραφα, ̟ροσκοµίζεται ε̟ι̟λέον α̟όφαση- ̟ρακτικό του αρµοδίου καταστατικού 
οργάνου διοίκησης του νοµικού ̟ροσώ̟ου µε την ο̟οία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά ̟ρόσω̟α, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα 
̟ρόσω̟α, ̟ροσκοµίζεται εξουσιοδότηση του οικονοµικού φορέα. 

Οι αλλοδα̟οί οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν τα ̟ροβλε̟όµενα, κατά τη 
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, α̟οδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν 
̟ροβλέ̟ονται, υ̟εύθυνη δήλωση  του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου, α̟ό την ο̟οία 
α̟οδεικνύονται τα ανωτέρω ως ̟ ρος τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και εκ̟ροσώ̟ηση 
του οικονοµικού φορέα. 

Οι ως άνω υ̟εύθυνες δηλώσεις γίνονται α̟οδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την 
κοινο̟οίηση της ̟ρόσκλησης για την υ̟οβολή των δικαιολογητικών. 

Α̟ό τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύσταση του οικονοµικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τρο̟ο̟οιήσεις των καταστατικών, το/τα ̟ρόσω̟ο/α ̟ου 
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
(νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος, δικαίωµα υ̟ογραφής κλ̟.), τυχόν τρίτοι, στους ο̟οίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου. 

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν ̟ιστο̟οίηση 
α̟ό οργανισµούς ̟ιστο̟οίησης ̟ου συµµορφώνονται µε τα ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α 
̟ιστο̟οίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016, µ̟ορούν να ̟ροσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές ̟ιστο̟οιητικό 
εγγραφής εκδιδόµενο α̟ό την αρµόδια αρχή ή το ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό 
τον αρµόδιο οργανισµό ̟ιστο̟οίησης.  

Στα ̟ιστο̟οιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των ο̟οίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον ε̟ίσηµο κατάλογο ή η ̟ιστο̟οίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η ̟ιστο̟οιούµενη εγγραφή στους ε̟ίσηµους καταλόγους α̟ό τους αρµόδιους 
οργανισµούς ή το ̟ιστο̟οιητικό, ̟ου εκδίδεται α̟ό τον οργανισµό ̟ιστο̟οίησης, 
συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις α̟αιτήσεις ̟οιοτικής ε̟ιλογής, τις 
ο̟οίες καλύ̟τει ο ε̟ίσηµος κατάλογος ή το ̟ιστο̟οιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους 
α̟αλλάσσονται α̟ό την υ̟οχρέωση υ̟οβολής των δικαιολογητικών ̟ου 
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αναφέρονται στο ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, ̟ροσκοµίζονται 
ε̟ι̟ροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον ε̟ίσηµο κατάλογο και ̟ιστο̟οιητικά, 
κατά τα οριζόµενα ανωτέρω στην ̟ερί̟τωση Β.1, υ̟ο̟ερ. i, ii και iii της ̟ερ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν 
τα ̟αρα̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου 
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 19 ̟αρ. 
2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οικονοµικός φορέας ε̟ιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.8 για την α̟όδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους ̟όρους, ̟ροσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση 
των φορέων αυτών για τον σκο̟ό αυτό. Ειδικότερα, ̟ροσκοµίζεται έγγραφο 
(συµφωνητικό ή σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου 
διοίκησης αυτού ή σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου υ̟εύθυνη δήλωση), δυνάµει του 
ο̟οίου αµφότεροι, διαγωνιζόµενος  οικονοµικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν 
τη µεταξύ τους συνεργασία για την κατά ̟ερί̟τωση ̟αροχή ̟ρος τον διαγωνιζόµενο 
της χρηµατοοικονοµικής ή/και τεχνικής ή/και ε̟αγγελµατικής ικανότητας του 
φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόµενου  για την εκτέλεση της 
Σύµβασης. Η σχετική αναφορά θα ̟ρέ̟ει να είναι λε̟τοµερής και να αναφέρει κατ’ 
ελάχιστον τους συγκεκριµένους ̟όρους ̟ου θα είναι διαθέσιµοι για την εκτέλεση της 
σύµβασης και τον τρό̟ο δια του ο̟οίου θα χρησιµο̟οιηθούν αυτοί για την εκτέλεση 
της σύµβασης. Ο τρίτος θα δεσµεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόµενο τους 
συγκεκριµένους ̟όρους κατά τη διάρκεια της σύµβασης και ο διαγωνιζόµενος  ότι θα 
κάνει χρήση αυτών σε ̟ερί̟τωση ̟ου του ανατεθεί η σύµβαση. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο τρίτος διαθέτει χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια, θα δηλώνει ε̟ίσης 
ότι καθίσταται α̟ό κοινού µε τον διαγωνιζόµενο υ̟εύθυνος για την εκτέλεση της 
σύµβασης.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή ε̟αγγελµατικής 
καταλληλότητας ̟ου σχετίζονται µε τους τίτλους σ̟ουδών και τα ε̟αγγελµατικά 
̟ροσόντα ̟ ου ορίζονται στην ̟ ερί̟τωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του 
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία, θα 
δεσµεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υ̟ηρεσίες για τις ο̟οίες α̟αιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες, δηλώνοντας το τµήµα της σύµβασης ̟ου θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας δηλώνει στην ̟ροσφορά του ότι θα 
κάνει χρήση υ̟εργολάβων, στις ικανότητες των ο̟οίων δεν στηρίζεται, ̟ ροσκοµίζεται 
υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροσφέροντος µε αναφορά του τµήµατος της σύµβασης το 
ο̟οίο ̟ροτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας και υ̟εύθυνη 
δήλωση των υ̟εργολάβων ότι α̟οδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11. Ε̟ισηµαίνεται ότι γίνονται α̟οδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον 
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή τους,  
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 οι υ̟εύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινο̟οίηση της 
̟ρόσκλησης για την υ̟οβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι δεν 
α̟αιτείται θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών 

Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µε βάση τις α̟αιτήσεις ̟ου ορίζονται στο Παράρτηµα.V 
της ∆ιακήρυξης για  όλες τις ̟εριγραφόµενες υ̟ηρεσίες .  

∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ̟ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων καλύψεων ή η 
υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες  καλύψεις. 

 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται 
υ̟οχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν 
την ένωση, είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά, 
α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονοµικοί φορείς µ̟ορούν να α̟οσύρουν την ̟ροσφορά τους, ̟ριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφοράς, χωρίς να α̟αιτείται έγκριση εκ 
µέρους του α̟οφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υ̟οβάλλοντας έγγραφη 
ειδο̟οίηση ̟ ρος την αναθέτουσα αρχή µέσω της λειτουργικότητας «Ε̟ικοινωνία» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών  

2.4.2.1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω 
του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζει η ̟αρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της ̟ αρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 
εκδοθείσα υ̟΄αριθµ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Α̟όφαση των 
Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα 
«Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων ̟ ου αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών µε χρήση των ε̟ιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)», εφεξής 
«Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες»  
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Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται 
να διαθέτουν ̟ ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή ̟ ου υ̟οστηρίζεται τουλάχιστον α̟ό 
αναγνωρισµένο (εγκεκριµένο) ̟ιστο̟οιητικό, το ο̟οίο χορηγήθηκε α̟ό ̟άροχο 
υ̟ηρεσιών ̟ιστο̟οίησης, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνεται στον κατάλογο εµ̟ίστευσης ̟ου 
̟ροβλέ̟εται στην α̟όφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την ̟ερ. β 
της ̟αρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ ροσφοράς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ βεβαιώνεται αυτόµατα 
α̟ό το ΕΣΗ∆ΗΣ µε υ̟ηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υ̟ουργικής 
α̟όφασης. 
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει η 
δυνατότητα υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Σε ̟ερι̟τώσεις τεχνικής αδυναµίας 
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθµίζει τα της συνέχειας του 
διαγωνισµού µε αιτιολογηµένη α̟όφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους τα ακόλουθα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και 
Υ̟ηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής–
Τεχνική Προσφορά», στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται το σύνολο των κατά ̟ερί̟τωση 
α̟αιτούµενων δικαιολογητικών και η τεχνική ̟ροσφορά,  σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας και την ̟αρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», στον 
ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται η οικονοµική ̟ ροσφορά του οικονοµικού φορέα και το σύνολο 
των κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενων δικαιολογητικών.  

Α̟ό τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται, µε χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας 
του ΕΣΗ∆ΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της ̟ροσφοράς του ̟ου έχουν εµ̟ιστευτικό 
χαρακτήρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας 
οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει ̟ληροφορίες ως εµ̟ιστευτικές, λόγω ύ̟αρξης 
τεχνικού ή εµ̟ορικού α̟ορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές ̟ράξεις ̟ου ε̟ιβάλλουν την εµ̟ιστευτικότητα 
της συγκεκριµένης ̟ληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ̟ιστευτικές, ̟ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις 
̟ροσφερόµενες ̟οσότητες, την οικονοµική ̟ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
̟ροσφοράς ̟ου χρησιµο̟οιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονοµικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, µεταδεδοµένα και 
συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία, ̟ου αφορούν δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνικής 
̟ροσφοράς και οικονοµικής ̟ροσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του ΕΣΗ∆ΗΣ, στην συνέχεια, µέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν 
αναφορές (εκτυ̟ώσεις) σε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυ̟ο PDF, τα ο̟οία  
α̟οτελούν συνο̟τική α̟οτύ̟ωση των καταχωρισµένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά 
αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυ̟ώσεων) υ̟ογράφονται ψηφιακά, σύµφωνα µε 
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τις ̟ροβλε̟όµενες διατάξεις (̟ερ. β της ̟αρ. 2 του άρθρου 37) και ε̟ισυνά̟τονται 
α̟ό τον Οικονοµικό Φορέα στους αντίστοιχους υ̟οφακέλους. Ε̟ισηµαίνεται ότι η 
εξαγωγή και η ε̟ισύναψη των ̟ροαναφερθέντων αναφορών (εκτυ̟ώσεων) δύναται 
να ̟ραγµατο̟οιείται για κάθε υ̟οφακέλο  ξεχωριστά, α̟ό τη στιγµή ̟ου έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
 2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία της ̟ροσφοράς, 
οι Οικονοµικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υ̟ο)φακέλους µέσω του 
Υ̟οσυστήµατος, ως εξής : 

Τα έγγραφα ̟ου καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική ̟ροσφορά, και δεν α̟αιτείται να 
̟ροσκοµισθούν και σε έντυ̟η µορφή, γίνονται α̟οδεκτά κατά ̟ερί̟τωση, σύµφωνα 
µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) ̟ερί ηλεκτρονικών 
δηµοσίων εγγράφων ̟ου φέρουν ηλεκτρονική υ̟ογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον 
̟ρόκειται για αλλοδα̟ά δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν ε̟ισηµείωση e-
Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) ̟ερί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 
εγγράφων ̟ου φέρουν ηλεκτρονική υ̟ογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της ̟αρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, ̟ερί χρήσης ηλεκτρονικών 
υ̟ογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων,   

ε) είτε της ̟αρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, ̟ερί συνυ̟οβολής υ̟εύθυνης 
δήλωσης στην ̟ερί̟τωση α̟λής φωτοτυ̟ίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Ε̟ι̟λέον, δεν ̟ροσκοµίζονται σε έντυ̟η µορφή τα ΦΕΚ και ενηµερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυ̟α, εταιρικά ή µη, µε ειδικό τεχνικό ̟εριεχόµενο, δηλαδή 
έντυ̟α µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, ό̟ως αριθµούς, α̟οδόσεις σε διεθνείς 
µονάδες, µαθηµατικούς τύ̟ους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του Οικονοµικού Φορέα 
στη διαδικασία καταχωρίζονται α̟ό αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε 
µορφότυ̟ο PDF.  

Έως την ηµέρα και ώρα α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών ̟ροσκοµίζονται µε ευθύνη 
του οικονοµικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ̟η µορφή και σε κλειστό-ούς 
φάκελο-ους, στον ο̟οίο αναγράφεται ο α̟οστολέας και ως ̟αραλή̟της η Ε̟ιτρο̟ή 
∆ιαγωνισµού του ̟αρόντος διαγωνισµού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ̟ροσφοράς 
του, τα ο̟οία α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν σε ̟ρωτότυ̟η µορφή. Ο φάκελος φέρει 
την κάτωθι ετικέτα ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆-078/22 

«Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» 
Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Α.Ε. 

Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας 
Αθηνάς 67  105 52 Αθήνα 
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Ηλεκτρονική ̟ροσφορά µε αρ. ………………….. 

Υ̟όψη:  Ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

 Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίζονται ενδεικτικά είναι : 

α) η ̟ρωτότυ̟η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, ̟λην των ̟ερι̟τώσεων ̟ου αυτή 
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη, 

β) αυτά ̟ου δεν υ̟άγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 ̟αρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα ο̟οία δεν  έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο ή δεν φέρουν 
θεώρηση α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς της ̟ερί̟τωσης α της ̟αρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 ή δεν συνοδεύονται α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς 
και 

δ) τα αλλοδα̟ά δηµόσια έντυ̟α έγγραφα ̟ου φέρουν την ε̟ισηµείωση της Χάγης 
(Apostille), ή ̟ροξενική θεώρηση και δεν έχουν ε̟ικυρωθεί  α̟ό δικηγόρο.  

Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής ενός ή ̟ερισσότερων α̟ό τα ως άνω στοιχεία και 
δικαιολογητικά ̟ου υ̟οβάλλονται σε έντυ̟η µορφή, ̟λην της ̟ρωτότυ̟ης εγγύησης 
συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συµ̟λήρωση και υ̟οβολή 
τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5ης.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον 
συντάσσονται σε κράτη ̟ου έχουν ̟ροσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν 
̟ροξενική θεώρηση. Α̟αλλάσσονται α̟ό την α̟αίτηση ε̟ικύρωσης (µε Apostille ή 
Προξενική Θεώρηση) αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα όταν καλύ̟τονται α̟ό διµερείς ή 
̟ολυµερείς συµφωνίες ̟ου έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύµβαση νοµικής 
συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Κύ̟ρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, 
«Σύµβαση ̟ερί α̟αλλαγής α̟ό την ε̟ικύρωση ορισµένων ̟ράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Ε̟ίσης, α̟αλλάσσονται α̟ό την α̟αίτηση 
ε̟ικύρωσης ή ̟αρόµοιας διατύ̟ωσης δηµόσια έγγραφα ̟ου εκδίδονται α̟ό τις αρχές 
κράτους µέλους ̟ου υ̟άγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την α̟λούστευση των 
α̟αιτήσεων για την υ̟οβολή ορισµένων δηµοσίων εγγράφων στην ΕΕ, ό̟ως, 
ενδεικτικά,  το λευκό ̟οινικό µητρώο, υ̟ό τον όρο ότι τα σχετικά µε το γεγονός αυτό 
δηµόσια έγγραφα εκδίδονται για ̟ ολίτη της Ένωσης α̟ό τις αρχές του κράτους µέλους 
της ιθαγένειάς του.  

Σηµειώνεται ότι, γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων 
̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό αλλοδα̟ές αρχές και έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο, 
σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. 2 ̟ερ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, ό̟ως αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 
̟αρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι ̟ρωτότυ̟ες εγγυήσεις συµµετοχής, ̟λην των εγγυήσεων ̟ου εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, ̟ροσκοµίζονται µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, 
στον ο̟οίο αναγράφεται ο α̟οστολέας, τα στοιχεία του ̟ αρόντος διαγωνισµού και ως 
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̟αραλή̟της η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, το αργότερο ̟ριν την ηµεροµηνία και ώρα 
α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών ̟ου ορίζεται στην ̟αρ. 3.1 της ̟αρούσας, άλλως η 
̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη µετά α̟ό γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής 
∆ιαγωνισµού.   

Η ̟ροσκόµιση των εγγυήσεων συµµετοχής ̟ραγµατο̟οιείται είτε µε κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υ̟ηρεσία ̟ρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε µε την 
α̟οστολή του ταχυδροµικώς, ε̟ί α̟οδείξει. Το βάρος α̟όδειξης της έγκαιρης 
̟ροσκόµισης φέρει ο οικονοµικός φορέας. Το εµ̟ρόθεσµο α̟οδεικνύεται µε την 
ε̟ίκληση του αριθµού ̟ρωτοκόλλου ή την ̟ροσκόµιση του σχετικού α̟οδεικτικού 
α̟οστολής κατά ̟ερί̟τωση. 

 Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ε̟ιλεγεί η α̟οστολή του φακέλου της εγγύησης συµµετοχής 
ταχυδροµικώς,  ο οικονοµικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθµό έγκαιρης 
εισαγωγής του φακέλου του στο ̟ ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως 
την ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών, µέσω της λειτουργικότητας 
«Ε̟ικοινωνία», τα σχετικό α̟οδεικτικό στοιχείο ̟ροσκόµισης (α̟οδεικτικό 
κατάθεσης σε υ̟ηρεσίες ταχυδροµείου- ταχυµεταφορών),  ̟ ροκειµένου να ενηµερώσει 
την αναθέτουσα αρχή ̟ερί της τήρησης της υ̟οχρέωσής του σχετικά µε την 
(εµ̟ρόθεσµη) ̟ροσκόµιση της εγγύησης συµµετοχής του στον ̟αρόντα διαγωνισµό. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των ̟ροσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία ̟εριλαµβάνουν µε ̟οινή α̟οκλεισµού τα ακόλουθα υ̟ό α 
και β στοιχεία: α) το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ό̟ως 
̟ροβλέ̟εται στις ̟αρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική 
υ̟εύθυνη δήλωση µε την ο̟οία ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
̟ληροφορίες ̟ ου ̟ αρέχει µε το ΕΕΕΣ σύµφωνα µε την ̟αρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την 
εγγύηση συµµετοχής, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
̟αραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της ̟αρούσας διακήρυξης.   

Οι ̟ροσφέροντες συµ̟ληρώνουν το σχετικό υ̟όδειγµα ΕΕΕΣ,  το ο̟οίο α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας διακήρυξης ως Παράρτηµα  αυτής.  

Η συµ̟λήρωσή του δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση του υ̟οσυστήµατος 
Promitheus ESPDint, ̟ροσβάσιµου µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλης σχετικής συµβατής 
̟λατφόρµας υ̟ηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονοµικοί Φορείς 
δύνανται για αυτό το σκο̟ό να αξιο̟οιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο µε 
µορφότυ̟ο XML ̟ου α̟οτελεί ε̟ικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύµβασης. 

Το συµ̟ληρωµένο α̟ό τον Οικονοµικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική 
αυτού υ̟εύθυνη δήλωση, υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση δ΄ της 
̟αραγράφου 2.4.2.5 της ̟αρούσας, σε ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο ηλεκτρονικό αρχείο 
µε µορφότυ̟ο PDF. 
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλες τις α̟αιτήσεις και τις ̟ροδιαγραφές 
̟ου έχουν τεθεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή στην ̟ αρούσα  ∆ιακήρυξης ̟ εριγράφοντας 
ακριβώς ̟ώς οι συγκεκριµένες α̟αιτήσεις και ̟ροδιαγραφές ̟ληρούνται. 
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των ο̟οίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των ̟ροσφερόµενων υ̟ηρεσιών, µε βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.  

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει στην ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος ότι έλαβε 
̟λήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους α̟οδέχεται και συµµορφώνεται ̟λήρως 
µε αυτούς. 

Η τεχνική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλες τις α̟αιτήσεις και ̟ροδιαγραφές 
̟ου έχουν τεθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε  µε την ̟αρούσα διακήρυξη και ιδίως µε τα 
κεφάλαια «Πίνακας Ασφαλιστικού Προγράµµατος και Όροι Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε » του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της ∆ιακήρυξης, ̟εριγράφοντας ακριβώς ̟ώς οι συγκεκριµένες 
α̟αιτήσεις και ̟ροδιαγραφές ̟ληρούνται σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα 
στην ̟αρούσα διακήρυξη και ιδίως στο ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Με την Τεχνική Προσφορά ̟ροσκοµίζονται, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, τα κάτωθι: 

 

1) Σχέδιο Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, µε τους γενικούς και ειδικούς όρους, σύµφωνα 
µε τις α̟αιτήσεις και ̟ροδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της ∆ιακήρυξης. 
Εξαιρέσεις και ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου αναιρούν, έστω και µερικά, τα αναφερόµενα στον 
Πίνακα Ασφαλιστικού Προγράµµατος της ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε καθώς και ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση/α̟όκλιση α̟ό το λεκτικό των 
Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης (Λεκτικό Συµβολαίου I&II) της ̟αρούσης, 
συνε̟άγονται τον α̟οκλεισµό των διαγωνιζοµένων α̟ό την ̟εραιτέρω διαδικασία 
του ∆ιαγωνισµού. 

 

2) Υ̟εύθυνη δήλωση του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου τους, στην ο̟οία να δηλώνουν ότι 

αναλαµβάνουν σε ̟οσοστό 100% την ασφαλιστική κάλυψη της ̟αρούσας σύµβασης, 

δηλώνοντας ε̟ίσης αναλυτικά:  

Τα ακριβή ̟οσοστά συµµετοχής: α) των Προαιρετικών αντασφαλιστών τους, β) των 
Συµβατικών αντασφαλιστών τους και γ) της ίδιας κράτησής τους. 

 

3) Όσοι οικονοµικοί φορείς χρησιµο̟οιήσουν ̟ροαιρετικό αντασφαλιστή οφείλουν, 
ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να ̟ροσκοµίσουν τη ∆ήλωση Προαιρετικού Αντασφαλιστή 
σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. 

Η εν λόγω δήλωση µ̟ορεί να υ̟οβληθεί µε ηλεκτρονική υ̟ογραφή, ενώ η ̟ρωτότυ̟η 
δήλωση µε τη φυσική υ̟ογραφή µ̟ορεί να ̟ροσκοµισθεί εντός τριάντα (30) ηµέρων 
α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών. 
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Ε̟ισηµαίνεται ότι οι οικονοµικοί φορείς α̟αγορεύεται ρητά, καθ' όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης, να αλλάξουν/αντικαταστήσουν τους αντασφαλιστές ̟ου θα 

χρησιµο̟οιήσουν, χωρίς την έγγραφη σύµφωνη γνώµη της ΣΤΑΣΥ. 

Η εν λόγω α̟αγόρευση ωστόσο δεν ισχύει σε ̟ερί̟τωση ξαφνικού συµβάντος ̟ου 
ε̟ίκειται, οι συνέ̟ειες του ο̟οίου θα είναι η α̟ώλεια ολικώς ή µερικώς της κάλυψης, 
ή του ορίου ευθύνης στο ασφαλιστήριο της ΣΤΑΣΥ (̟.χ ̟τώχευση αντασφαλιστή).Σε 
αυτήν την ̟ερί̟τωση οι οικονοµικοί φορείς θα ̟ρέ̟ει άµεσα και ως ̟ρώτο βήµα, 
αφενός να ξεκινήσουν τη διαδικασία εξασφάλισης της συνεχούς κάλυψης της ΣΤΑΣΥ 
και αφετέρου, να ενηµερώσουν ̟άραυτα την ΣΤΑΣΥ τεκµηριώνοντας ̟αράλληλα µε 
στοιχεία την ε̟ικείµενη ̟τώχευση του αντασφαλιστή. Αµέσως µετά ως δεύτερο βήµα 
να ̟ροβούν στην άµεση αντικατάσταση του αντασφαλιστή κρατώντας ενήµερη και 
την ΣΤΑΣΥ. 

 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης ̟ου ̟ροτίθενται να 
αναθέσουν υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υ̟εργολάβους ̟ου 
̟ροτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρό̟ος σύνταξης και 
υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην ̟αρούσα 
κριτήριο και  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ της διακήρυξης:  

Η τιµή της ̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα. 

Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
̟αροχή των υ̟ηρεσιών στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ ου ̟ ροβλέ̟εται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, την ̟αροχή της υ̟ηρεσίας στον τό̟ο και µε τον 
τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ε̟ιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 ό̟ως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,06% υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν 4412/2016 και θα ̟αρακρατείται  σε 
κάθε ̟ληρωµή του αναδόχου. 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό αυτό 
̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα 
µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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δ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις  υ̟όκεινται  στο εκάστοτε  ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού 20% εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ, ήτοι 0,6%. 

Οι ̟ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
ανα̟ροσαρµόζονται 

Ως α̟αράδεκτες θα α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές στις ο̟οίες: α) δεν δίνεται τιµή σε 
ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ ̟ρος ξένο νόµισµα, β) δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια 
η ̟ ροσφερόµενη τιµή, µε την ε̟ιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή 
υ̟ερβαίνει τον ̟ ροϋ̟ολογισµό της σύµβασης ̟ ου καθορίζεται και τεκµηριώνεται α̟ό 
την αναθέτουσα αρχή στο της ̟αρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών   

Οι υ̟οβαλλόµενες ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα δύο (2) µηνών α̟ό την ε̟όµενη της διενέργειας του διαγωνισµού  

Προσφορά η ο̟οία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α̟ό τον ανωτέρω ̟ροβλε̟όµενο 
α̟ορρί̟τεται. 

Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί α̟ό 
την αναθέτουσα αρχή, ̟ριν α̟ό τη λήξη της, µε αντίστοιχη ̟αράταση της εγγυητικής 
ε̟ιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 ̟αρ. 1 α του ν. 
4412/2016 και την ̟αράγραφο 2.2.2. της ̟αρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε την ̟ροβλε̟όµενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε ̟ερί̟τωση αιτήµατος 
της αναθέτουσας αρχής για ̟αράταση της ισχύος της ̟ροσφοράς, για τους 
οικονοµικούς φορείς, ̟ου α̟οδέχτηκαν την ̟αράταση, ̟ριν τη λήξη ισχύος των 
̟ροσφορών τους, οι ̟ροσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν  για το ε̟ι̟λέον αυτό 
χρονικό διάστηµα. 

Μετά τη λήξη και του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος της 
̟ροσφοράς, τα α̟οτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά ̟ερί̟τωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, ο̟ότε οι οικονοµικοί φορείς ̟ου 
συµµετέχουν στη διαδικασία µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν είτε να ̟αρατείνουν την 
̟ροσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί ̟ριν την ̟άροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου ̟ αράτασης της ̟ ροσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
̟ερί̟τωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές τους και 
α̟οκλείονται οι λοι̟οί οικονοµικοί φορείς. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου λήξει ο χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών και δεν ζητηθεί ̟αράταση 
της ̟ροσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη α̟όφασή της, εφόσον 
η εκτέλεση της σύµβασης εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων 
α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία να ̟αρατείνουν την 
̟ροσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι α̟όρριψης ̟ροσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
̟ροσφορών, α̟ορρί̟τει, σε κάθε ̟ερί̟τωση, ̟ροσφορά: 
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α) η ο̟οία α̟οκλίνει α̟ό α̟αράβατους όρους ̟ερί σύνταξης και υ̟οβολής της 
̟ροσφοράς, ή δεν υ̟οβάλλεται εµ̟ρόθεσµα µε τον τρό̟ο και µε το ̟εριεχόµενο ̟ου 
ορίζεται στην ̟αρούσα και συγκεκριµένα στις ̟αραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 
υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.4.3. 
(Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής ̟ροσφοράς), 2.4.4. 
(Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής ̟ροσφοράς, τρό̟ος σύνταξης και υ̟οβολής 
οικονοµικών ̟ροσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών), 3.1. (Α̟οσφράγιση και 
αξιολόγηση ̟ροσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών ̟ροσωρινού 
αναδόχου) της ̟αρούσας,  

β) η ο̟οία ̟εριέχει ατελείς, ελλι̟είς, ασαφείς ή λανθασµένες ̟ληροφορίες ή 
τεκµηρίωση, συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟ληροφοριών ̟ου ̟εριέχονται στο ΕΕΕΣ, 
εφόσον αυτές δεν ε̟ιδέχονται συµ̟λήρωσης, διόρθωσης, α̟οσαφήνισης ή 
διευκρίνισης ή, εφόσον ε̟ιδέχονται, δεν έχουν α̟οκατασταθεί α̟ό τον ̟ροσφέροντα, 
εντός της ̟ροκαθορισµένης ̟ροθεσµίας, σύµφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και 
την ̟αρ. 3.1.2.1 της ̟αρούσας διακήρυξης, 

γ) για την ο̟οία ο ̟ροσφέρων δεν ̟αράσχει τις α̟αιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
̟ροκαθορισµένης ̟ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι α̟οδεκτή α̟ό την αναθέτουσα 
αρχή σύµφωνα µε την ̟αρ. 3.1.2.1 της ̟αρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 
4412/2016, 

δ) η ο̟οία είναι εναλλακτική ̟ροσφορά,  

ε) η ο̟οία υ̟οβάλλεται α̟ό έναν ̟ροσφέροντα ̟ου έχει υ̟οβάλλει δύο ή 
̟ερισσότερες ̟ροσφορές. Ο ̟εριορισµός αυτός ισχύει, υ̟ό τους όρους της 
̟αραγράφου 2.2.3.4 ̟ερ.γ της ̟αρούσας ( ̟ερ. γ΄ της ̟αρ. 4 του άρθρου73 του ν. 
4412/2016) και στην ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς 
και στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
µέλη ενώσεων. στ) η ο̟οία είναι υ̟ό αίρεση, 

ζ) η ο̟οία θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής,  

η) για την ο̟οία ο ̟ροσφέρων δεν ̟αράσχει, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σε αυτόν σχετικής ̟ρόσκλησης της αναθέτουσας 
αρχής, εξηγήσεις αναφορικά µε την τιµή ή το κόστος ̟ου ̟ροτείνει  σε αυτήν, στην 
̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ροσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε τις 
υ̟ηρεσίες, σύµφωνα µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον δια̟ιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαµηλή διότι δε συµµορφώνεται µε τις 
ισχύουσες  υ̟οχρεώσεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η ο̟οία ̟αρουσιάζει α̟οκλίσεις ως ̟ρος τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές 
της σύµβασης, 

ια) η ο̟οία ̟αρουσιάζει ελλείψεις ως ̟ρος τα δικαιολογητικά ̟ου ζητούνται α̟ό τα 
έγγραφα της ̟αρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θερα̟ευτούν α̟ό τον 
̟ροσφέροντα µε την υ̟οβολή ή τη συµ̟λήρωσή τους, εντός της ̟ροκαθορισµένης 
̟ροθεσµίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν α̟ό τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, ̟ου ̟ροσκοµίζονται 
α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο, δεν α̟οδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων 
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α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας ή η ̟λήρωση µιας ή ̟ερισσότερων 
α̟ό τις α̟αιτήσεις των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής, σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 
2.2.4. ε̟., ̟ερί κριτηρίων ε̟ιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 
4412/2016, είναι εκ ̟ροθέσεως α̟ατηλά, ή ότι έχουν υ̟οβληθεί ̟λαστά α̟οδεικτικά 
στοιχεία. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Α̟οσφράγιση και αξιολόγηση ̟ροσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική α̟οσφράγιση ̟ροσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υ̟ό)φακέλου «Οικονοµική 
Προσφορά», την 14.11.2022 και ώρα  13:.00.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των ̟ ροσφορών ̟ ου α̟οσφραγίζονται είναι ̟ ροσβάσιµα 
µόνο στα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση ̟ροσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά ̟ερί̟τωση ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η 
Αναθέτουσα Αρχή ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµόδιων 
̟ιστο̟οιηµένων στο ΕΣΗ∆ΗΣ οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των 
κειµένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, 
ζητά α̟ό τους ̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς, όταν οι ̟ληροφορίες ή η 
τεκµηρίωση ̟ου ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλονται είναι ή εµφανίζονται ελλι̟είς ή 
λανθασµένες, συµ̟εριλαµβανοµένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λεί̟ουν 
συγκεκριµένα έγγραφα, να υ̟οβάλλουν, να συµ̟ληρώνουν, να α̟οσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές ̟ληροφορίες ή τεκµηρίωση, εντός ̟ροθεσµίας όχι 
µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών α̟ό την 
ηµεροµηνία κοινο̟οίησης σε αυτούς της σχετικής ̟ρόσκλησης. Η συµ̟λήρωση ή η 
α̟οσαφήνιση ζητείται και γίνεται α̟οδεκτή υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν 
τρο̟ο̟οιείται η ̟ροσφορά του οικονοµικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή 
δεδοµένα, των ο̟οίων είναι αντικειµενικά εξακριβώσιµος ο ̟ρογενέστερος 
χαρακτήρας σε σχέση µε το ̟έρας της καταληκτικής ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής 
̟ροσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλεί̟ουσες 
δηλώσεις, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειµενικώς 
εξακριβώσιµα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού εξετάζει αρχικά την ̟ροσκόµιση της εγγύησης 
συµµετοχής, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε ̟ερί̟τωση ̟αράλειψης 
̟ροσκόµισης, είτε της  εγγύησης συµµετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών, είτε του ̟ρωτοτύ̟ου της έντυ̟ης 
εγγύησης συµµετοχής, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης, η Ε̟ιτρο̟ή 
∆ιαγωνισµού συντάσσει ̟ρακτικό στο ο̟οίο εισηγείται την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς 
ως α̟αράδεκτης.   
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Στη συνέχεια εκδίδεται α̟ό την αναθέτουσα αρχή α̟όφαση, µε την ο̟οία 
ε̟ικυρώνεται το ανωτέρω ̟ρακτικό. Η α̟όφαση α̟όρριψης της ̟ροσφοράς του 
̟αρόντος εδαφίου εκδίδεται ̟ριν α̟ό την έκδοση ο̟οιασδή̟οτε άλλης α̟όφασης 
σχετικά µε την αξιολόγηση των ̟ροσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης 
σύµβασης και κοινο̟οιείται σε όλους τους ̟ροσφέροντες, µέσω της λειτουργικότητας 
της «Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Κατά της εν λόγω α̟όφασης χωρεί ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 3.4 της ̟αρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή ε̟ικοινωνεί ̟αράλληλα µε τους φορείς ̟ου φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές ε̟ιστολές, ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω α̟όφασης η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει 
αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία στην 
αξιολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών των ̟ροσφερόντων  των ο̟οίων τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε ̟λήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους 
όρους της ̟ αρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την καταχώριση 
σε ̟ ρακτικό των ̟ ροσφερόντων, των α̟οτελεσµάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονοµικών ̟ροσφορών των ̟ροσφερόντων, των ο̟οίων τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και η τεχνική ̟ροσφορά κρίθηκαν α̟οδεκτά, συντάσσει ̟ρακτικό στο 
ο̟οίο καταχωρίζονται οι οικονοµικές ̟ροσφορές κατά σειρά µειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογηµένα την α̟οδοχή ή α̟όρριψή τους, την κατάταξη των 
̟ροσφορών και την ανάδειξη του ̟ροσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι ̟ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή α̟αιτεί α̟ό τους οικονοµικούς φορείς, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, 
να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος ̟ου ̟ροτείνουν στην ̟ροσφορά τους, εντός 
α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ηµερών α̟ό την 
κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ρόσκλησης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 
88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα ̟αρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρό̟ο 
ικανο̟οιητικό το χαµηλό ε̟ί̟εδο της τιµής ή του κόστους ̟ου ̟ροτείνεται, η 
̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως µη κανονική. 

Στην ̟ερί̟τωση ισότιµων ̟ροσφορών η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες ̟ροσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των 
οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισότιµες ̟ροσφορές.   

Στη συνέχεια, εφόσον το α̟οφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα 
ανωτέρω ̟ρακτικά εκδίδεται α̟όφαση για τα  α̟οτελέσµατα  όλων των ανωτέρω 
σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 
Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή ̟ροσκαλεί εγγράφως, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, 
τον ̟ρώτο σε κατάταξη µειοδότη στον ο̟οίον ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«̟ροσωρινός ανάδοχος») να υ̟οβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα  
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µε όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την ̟αράγραφο 3.2 της ̟αρούσας, ̟ερί 
̟ρόσκλησης για υ̟οβολή δικαιολογητικών. Η α̟όφαση έγκρισης των ̟ρακτικών δεν 
κοινο̟οιείται στους ̟ροσφέροντες και ενσωµατώνεται στην α̟όφαση κατακύρωσης. 

3.2 Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών ̟ροσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά ̟ροσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή α̟οστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  ̟ρόσκληση στον ̟ροσφέροντα, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («̟ροσωρινό ανάδοχο»), µέσω της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ και τον καλεί να υ̟οβάλει εντός 
̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής  έγγραφης 
ειδο̟οίησης σε αυτόν, τα α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης και τα ̟ρωτότυ̟α ή 
αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ̟ου ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 2.2.9.2. 
της ̟αρούσας διακήρυξης, ως α̟οδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την ̟λήρωση των 
κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής των ̟αραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω ̟αραγράφου 
α̟οστέλλονται α̟ό αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυ̟ο PDF, 
σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2.4.2.5 της ̟αρούσας. 

Εντός της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο 
έως την τρίτη εργάσιµη ηµέρα α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ̟ροσκοµίζονται µε ευθύνη του 
οικονοµικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ̟η µορφή και σε κλειστό φάκελο, 
στον ο̟οίο αναγράφεται ο α̟οστολέας, τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού και ως 
̟αραλή̟της η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα ο̟οία 
α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν σε έντυ̟η µορφή (ως ̟ρωτότυ̟α ή ακριβή αντίγραφα), 
σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις διατάξεις της ως άνω ̟αραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν ̟ροσκοµισθούν τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε αυτά 
̟ου υ̟oβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον ̟ ροσωρινό ανάδοχο να ̟ ροσκοµίσει 
τα ελλεί̟οντα δικαιολογητικά ή να συµ̟ληρώσει τα ήδη υ̟οβληθέντα ή να ̟αράσχει 
διευκρινήσεις, µε την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ηµερών 
α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο ̟ροσωρινός ανάδοχος δύναται να υ̟οβάλει αίτηµα, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, ̟ρος την αναθέτουσα 
αρχή, για ̟ αράταση της ως άνω ̟ ροθεσµίας, συνοδευόµενο α̟ό α̟οδεικτικά έγγραφα 
̟ερί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών ̟ροσωρινού αναδόχου. Στην ̟ερί̟τωση 
αυτή η αναθέτουσα αρχή ̟αρατείνει την ̟ροθεσµία υ̟οβολής αυτών, για όσο χρόνο 
α̟αιτηθεί για τη χορήγησή τους α̟ό τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές. Ο ̟ροσωρινός 
ανάδοχος µ̟ορεί να αξιο̟οιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής 
̟ροθεσµίας για την υ̟οβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της ̟ροθεσµίας για την 
̟ροσκόµιση ελλει̟όντων ή τη συµ̟λήρωση ήδη υ̟οβληθέντων δικαιολογητικών, 
κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω ̟ροβλέ̟εται. Η 
̟αρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
̟ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ̟ροσφορών 
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ή αιτήσεων συµµετοχής και ̟ριν α̟ό το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της 
διάταξης του ̟ ρώτου εδαφίου της ̟ αρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουµένων 
των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Α̟ορρί̟τεται η ̟ροσφορά του ̟ροσωρινού αναδόχου, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική 
ά̟οψη ̟ροσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου 
δηλώθηκαν µε  το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ ̟ροθέσεως 
α̟ατηλά, ή έχουν υ̟οβληθεί ̟λαστά α̟οδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υ̟οβληθούν στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α̟αιτούµενα 
̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών, ή  

iii) α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, δεν 
α̟οδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 
2.2.3 (λόγοι α̟οκλεισµού) ή η ̟λήρωση µιας ή ̟ερισσοτέρων α̟ό τις α̟αιτήσεις των 
κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
̟οιοτικής ε̟ιλογής) της ̟αρούσας,  

Σε ̟ερί̟τωση έγκαιρης και ̟ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
µεταβολές στις ̟ροϋ̟οθέσεις, τις ο̟οίες ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το 
Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) ότι ̟ληροί,  οι ο̟οίες µεταβολές 
ε̟ήλθαν ή για τις ο̟οίες µεταβολές έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα 
της σύναψης της σύµβασης (οψιγενείς µεταβολές), δεν κατα̟ί̟τει υ̟έρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  

Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν υ̟οβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
̟ροσκοµίσει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή 
δεν α̟οδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία α̟ό τις καταστάσεις της ̟αραγράφου 2.2.3 
της ̟αρούσας διακήρυξης και β) ̟ληροί τα σχετικά κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής τα 
ο̟οία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της ̟αρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των ̟ αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
̟ρακτικού α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού, στο ο̟οίο αναγράφεται η τυχόν 
συµ̟λήρωση δικαιολογητικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω (̟αράγραφος 
3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο α̟οφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη α̟όφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας.  

Ε̟ισηµαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογηµένα και κατό̟ιν γνώµης της 
αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής του διαγωνισµού, µ̟ορεί να  κατακυρώσει τη σύµβαση για 
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ̟οσότητα των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών α̟ό 
αυτή ̟ ου καθορίζεται στην ̟ αρούσα διακήρυξη σε ̟ οσοστό και ως εξής:  εκατόν είκοσι 
τοις εκατό (120%) στην ̟ερί̟τωση της µεγαλύτερης ̟οσότητας και ογδόντα τοις εκατό 
(80%) στην ̟ερί̟τωση µικρότερης ̟οσότητας. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

3.3.1. Τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης 
και της εισήγησης της Ε̟ιτρο̟ής ε̟ικυρώνονται µε την α̟όφαση κατακύρωσης, στην 
ο̟οία ενσωµατώνεται η α̟όφαση έγκρισης των ̟ρακτικών των ̟ερ. α & β της ̟αρ. 2 
του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (̟ερί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
της τεχνικής και της οικονοµικής ̟ροσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί, µέσω της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας», σε 
όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου έλαβαν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός 
α̟ό όσους α̟οκλείστηκαν οριστικά δυνάµει της ̟αρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, την α̟όφαση κατακύρωσης, στην ο̟οία αναφέρονται υ̟οχρεωτικά οι 
̟ροθεσµίες για την αναστολή της σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 έως 
372 του ν. 4412/2016, µαζί µε αντίγραφο όλων των ̟ρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, και, ε̟ι̟λέον, αναρτά τα δικαιολογητικά 
του ̟ροσωρινού αναδόχου στα «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού».  

Μετά την έκδοση και κοινο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης οι ̟ροσφέροντες 
λαµβάνουν γνώση των λοι̟ών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων ̟ου 
υ̟οβλήθηκαν α̟ό αυτούς, µε ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της α̟όφασης 
κατακύρωσης χωρεί ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή ενώ̟ιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 3.4 της ̟αρούσας. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η άσκηση άλλης διοικητικής 
̟ροσφυγής κατά της ανωτέρω α̟όφασης. 

3.3.2. Η α̟όφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι 
ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινο̟οιηθεί η α̟όφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου δεν 
έχουν α̟οκλειστεί οριστικά,  
β) ̟ αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ ροθεσµία άσκησης ̟ ροδικαστικής ̟ ροσφυγής ή σε ̟ ερί̟τωση 
άσκησης, ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
α̟όφασης της ΑΕΠΠ και σε ̟ερί̟τωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
α̟όφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί α̟όφαση ε̟ί της αίτησης, µε την ε̟ιφύλαξη της 
χορήγησης ̟ροσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της ̟αρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί ε̟ιτυχώς ο ̟ροσυµβατικός έλεγχος α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον α̟αιτείται, και  
δ) ο  ̟ ροσωρινός ανάδοχος, υ̟οβάλλει, στην ̟ ερί̟τωση ̟ ου α̟αιτείται και έ̟ειτα α̟ό 
σχετική ̟ρόσκληση, υ̟εύθυνη δήλωση, ̟ου υ̟ογράφεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην ο̟οία δηλώνεται ότι, δεν έχουν ε̟έλθει στο 
̟ρόσω̟ό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 
4412/2016 και µόνον στην ̟ερί̟τωση του ̟ροσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης κατακύρωσης. Η υ̟εύθυνη δήλωση 
ελέγχεται α̟ό την αναθέτουσα αρχή και µνηµονεύεται στο συµφωνητικό. Εφόσον 
δηλωθούν οψιγενείς µεταβολές, η δήλωση ελέγχεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, 
η ο̟οία εισηγείται ̟ρος το αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο. 
 
Μετά α̟ό την οριστικο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή 
̟ροσκαλεί τον ανάδοχο, µέσω της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας», να ̟ ροσέλθει 
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για υ̟ογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του ̟ ροθεσµία δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό 
την κοινο̟οίηση της σχετικής ειδικής ̟ρόσκλησης. Η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα 
µε την κοινο̟οίηση της ̟ρόσκλησης του ̟ροηγούµενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υ̟ογραφή της σύµβασης υ̟οβάλλεται η υ̟εύθυνη δήλωση της κοινής 
α̟όφασης των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν. 
3414/2005». 

Στην ̟ ερί̟τωση ̟ ου ο ανάδοχος δεν ̟ ροσέλθει να υ̟ογράψει το ως άνω συµφωνητικό 
µέσα στην τεθείσα ̟ ροθεσµία, µε την ε̟ιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική ε̟ιστολή 
συµµετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον ̟ροσφέροντα 
̟ου υ̟έβαλε την  αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 
̟ροσφορά. Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.5 
της ̟αρούσας διακήρυξης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να 
αναζητήσει α̟οζηµίωση, ̟έρα α̟ό την κατα̟ί̟τουσα εγγυητική ε̟ιστολή, ιδίως 
δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν α̟ευθύνει την ειδική ̟ρόσκληση για την υ̟ογραφή του 
συµφωνητικού εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών α̟ό την 
οριστικο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης, µε την ε̟ιφύλαξη της ύ̟αρξης 
ε̟ιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος δικαιούται να α̟έχει α̟ό την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να 
εκ̟έσει η εγγύηση συµµετοχής του, καθώς και να αναζητήσει α̟οζηµίωση ιδίως 
δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική ∆ικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο ο̟οίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριµένη δηµόσια σύµβαση και έχει υ̟οστεί ή ενδέχεται να υ̟οστεί ζηµία α̟ό 
εκτελεστή ̟ράξη ή ̟αράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά ̟αράβαση της 
ευρω̟αϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νοµοθεσίας στον τοµέα των δηµοσίων 
συµβάσεων, έχει δικαίωµα να ̟ροσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα 
άρθρα 345 ε̟. ν. 4412/2016 και 1 ε̟. ̟.δ. 39/2017, στρεφόµενος µε ̟ροδικαστική 
̟ροσφυγή, κατά ̟ράξης ή ̟αράλειψης της αναθέτουσας αρχής, ̟ροσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νοµικές και ̟ραγµατικές αιτιάσεις ̟ου δικαιολογούν το αίτηµά του . 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ροσφυγής κατά ̟ράξης της αναθέτουσας αρχής, η ̟ροθεσµία για την 
άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η ̟ράξη κοινο̟οιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή 
τηλεοµοιοτυ̟ία ή  

(β) δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης σε αυτόν 
αν χρησιµο̟οιήθηκαν άλλα µέσα ε̟ικοινωνίας, άλλως   
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(γ) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την ̟λήρη, ̟ραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της ̟ράξης 
̟ου βλά̟τει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την 
άσκηση ̟ροσφυγής κατά ̟ροκήρυξης, η ̟λήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την 
̟άροδο δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟αράλειψης ̟ου α̟οδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η ̟ροθεσµία για 
την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής είναι δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την 
ε̟οµένη της συντέλεσης της ̟ροσβαλλόµενης ̟αράλειψης . 

Οι ̟ροθεσµίες ως ̟ρος την υ̟οβολή των ̟ροδικαστικών ̟ροσφυγών και των 
̟αρεµβάσεων αρχίζουν την ε̟οµένη της ηµέρας της ̟ροαναφερθείσας κατά 
̟ερί̟τωση κοινο̟οίησης ή γνώσης και λήγουν όταν ̟εράσει ολόκληρη η τελευταία 
ηµέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν ̟εράσει 
ολόκληρη η ε̟οµένη εργάσιµη ηµέρα και ώρα 23:59:59. 

Η ̟ ροδικαστική ̟ ροσφυγή συντάσσεται υ̟οχρεωτικά µε τη χρήση του τυ̟ο̟οιηµένου 
εντύ̟ου του Παραρτήµατος Ι του ̟.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω 
της λειτουργικότητας «Ε̟ικοινωνία» στην ηλεκτρονική ̟εριοχή του συγκεκριµένου 
διαγωνισµού, ε̟ιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύµφωνα µε το 
άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες. 

Για το ̟αραδεκτό της άσκησης της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής κατατίθεται ̟αράβολο 
α̟ό τον ̟ ροσφεύγοντα υ̟έρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η ε̟ιστροφή του ̟αραβόλου στον ̟ροσφεύγοντα γίνεται: 
α) σε ̟ ερί̟τωση ολικής ή µερικής α̟οδοχής της ̟ ροσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την ̟ροσβαλλόµενη ̟ράξη ή ̟ροβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια 
̟ριν α̟ό την έκδοση της α̟όφασης της ΑΕΠΠ ε̟ί της ̟ροσφυγής, γ) σε ̟ερί̟τωση 
̟αραίτησης του ̟ροσφεύγοντα α̟ό την ̟ροσφυγή του έως και δέκα (10) ηµέρες α̟ό 
την κατάθεση της ̟ροσφυγής.  

Η ̟ροθεσµία για την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης ε̟ί ̟οινή ακυρότητας, η ο̟οία δια̟ιστώνεται µε 
α̟όφαση της ΑΕΠΠ µετά α̟ό άσκηση ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 ̟.δ. 39/2017. Όµως, µόνη η άσκηση της 
̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υ̟ό την ε̟ιφύλαξη χορήγησης α̟ό το Κλιµάκιο ̟ροσωρινής ̟ροστασίας σύµφωνα µε 
το άρθρο 366 ̟αρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 ̟αρ. 1-4 ̟.δ. 39/2017.  

Η ̟ροηγούµενη ̟αράγραφος δεν εφαρµόζεται στην ̟ερί̟τωση ̟ου, κατά τη 
διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, υ̟οβληθεί µόνο µία (1) ̟ροσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής η 
αναθέτουσα αρχή,  µέσω της λειτουργίας «Ε̟ικοινωνία»  :  

α) Κοινο̟οιεί την ̟ροσφυγή το αργότερο έως την ε̟οµένη εργάσιµη ηµέρα α̟ό την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, ο ο̟οίος µ̟ορεί να θίγεται α̟ό την 
α̟οδοχή της ̟ροσφυγής, ̟ροκειµένου να ασκήσει το, ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τα άρθρα 
362 ̟αρ. 3 και 7 ̟.δ. 39/2017, δικαίωµα ̟αρέµβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 
̟ροσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης, 
̟ροσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα ̟ου έχει στη διάθεσή του. 
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β) ∆ιαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την ηµέρα 
κατάθεσης, τον ̟λήρη φάκελο της υ̟όθεσης, τα α̟οδεικτικά κοινο̟οίησης στους 
ενδιαφερόµενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Α̟όψεών της ε̟ί της ̟ ροσφυγής. Στην 
Έκθεση Α̟όψεων η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ̟αραθέσει αρχική ή 
συµ̟ληρωµατική αιτιολογία για την υ̟οστήριξη της ̟ροσβαλλόµενης µε την 
̟ροδικαστική ̟ροσφυγή ̟ράξης. 

γ) Κοινο̟οιεί σε όλα τα µέρη την Έκθεση Α̟όψεων, τις Παρεµβάσεις και τα σχετικά 
έγγραφα ̟ου τυχόν τη συνοδεύουν, µέσω του ηλεκτρονικού τό̟ου του διαγωνισµού 
το αργότερο έως την ε̟οµένη εργάσιµη ηµέρα α̟ό την κατάθεσή τους. 

δ)Συµ̟ληρωµατικά υ̟οµνήµατα κατατίθενται α̟ό ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα µέρη µέσω 
της ̟λατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ το αργότερο εντός ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την 
κοινο̟οίηση των α̟όψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 
372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων της αναθέτουσας 
αρχής . 

Β. Ό̟οιος έχει έννοµο συµφέρον µ̟ορεί να ζητήσει, εφαρµοζόµενων αναλογικά των 
διατάξεων του ̟.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της α̟όφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώ̟ιον του αρµοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το ο̟οίο 
α̟οφαίνεται αµετακλήτως. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει 
και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συµ̟ροσβαλλόµενες µε την α̟όφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς ̟ρος την 
ανωτέρω α̟όφαση ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την 
̟ρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται α̟ό την ̟ροηγούµενη άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό 
δικαστήριο µέσα σε ̟ ροθεσµία δέκα (10) ηµερών α̟ό  κοινο̟οίηση ή την ̟ λήρη γνώση 
της α̟όφασης ε̟ί της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός 
τριάντα (30) ηµερών α̟ό την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 
σύµβασης, εκτός εάν µε την ̟ροσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής α̟οφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται ̟αράβολο 
α̟οκλειστικά δι̟λότυ̟ο είσ̟ραξης α̟ό τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 ̟αρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016. 
Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η ̟ροθεσµία άσκησης της αίτησης 
ακύρωσης διακό̟τεται και αρχίζει α̟ό την ε̟ίδοση της σχετικής α̟όφασης. Ο 
διάδικος ̟ου ̟έτυχε υ̟έρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της ̟ροσβαλλόµενης 
̟ράξης, οφείλει µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα (10) ηµερών α̟ό την ε̟ίδοση της α̟όφασης 
αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της 
αναστολής.  

Γ. ∆ιαφορές α̟ό τον συγκεκριµένο διαγωνισµό ̟ου ανακύ̟τουν: α) α̟ό ̟ράξεις της 
αναθέτουσας αρχής οι ο̟οίες κοινο̟οιούνται στον θιγόµενο, ή των ο̟οίων ̟ροκύ̟τει 
εκ µέρους του ̟ λήρης γνώση, µετά την 1.9.2021, β) α̟ό ̟ αραλείψεις ̟ ου συντελούνται 
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α̟ό µέρους της µετά την 1.9.2021, εκδικάζονται µε τις νέες ειδικές δικονοµικές 
διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 138 ν. 
4782/2021 , σύµφωνα µε τις ο̟οίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονοµικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης 
και ακύρωσης των α̟οφάσεων της ΑΕΠΠ.  

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

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει, 
αιτιολογηµένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υ̟ό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά α̟ό γνώµη της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής του 
∆ιαγωνισµού. Ε̟ίσης, αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη της ως άνω Ε̟ιτρο̟ής, να 
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να 
α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
̟αράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή α̟οβεί 
άγονη είτε λόγω µη υ̟οβολής ̟ ροσφοράς είτε λόγω α̟όρριψης όλων των ̟ ροσφορών, 
καθώς και στην ̟ερί̟τωση του δευτέρου εδαφίου της ̟αρ. 7 του άρθρου 105, ̟ερί 
κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης. 

Ε̟ίσης µ̟ορεί να µαταιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω ̟αράτυ̟ης διεξαγωγής της 
διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν µ̟ορεί να θερα̟εύσει το σφάλµα ή την ̟αράλειψη 
σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές ̟αράµετροι 
̟ου σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 
συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει ̟ λέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον ο̟οίο ̟ροορίζεται το υ̟ό ανάθεση αντικείµενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν η ε̟ιλεγείσα ̟ροσφορά κριθεί 
ως µη συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη, ε) στην ̟ερί̟τωση των ̟αρ. 3 και 4 του 
άρθρου 97, ̟ερί χρόνου ισχύος ̟ροσφορών, στ) για άλλους ε̟ιτακτικούς λόγους 
δηµοσίου συµφέροντος, ό̟ως ιδίως, δηµόσιας υγείας ή ̟ροστασίας του 
̟εριβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, ̟ροκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση ̟ροκαταβολής  

Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε 
̟οσοστό 4% ε̟ί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς να συµ̟εριλαµβάνονται 
τα δικαιώµατα ̟ροαίρεσης  και η ο̟οία κατατίθεται µέχρι και την  υ̟ογραφή του 
συµφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ̟ροκειµένου να γίνει α̟οδεκτή, ̟ρέ̟ει 
να ̟εριλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην ̟αρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016 στοιχεία, ̟λην αυτού της ̟ερ. η (βλ. την ̟αράγραφο 2.1.5. της ̟αρούσας), 
και, ε̟ι̟λέον, τον τίτλο και τον αριθµό της σχετικής σύµβασης, εφόσον ο τελευταίος 
είναι γνωστός .Το ̟εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υ̟όδειγµα ̟ου 
̟εριλαµβάνεται στο σχετικό Παράρτηµα της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 
72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου.  

Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της σύµβασης κατά την ̟αράγραφο 4.5, η ο̟οία 
συνε̟άγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µέχρι την 
υ̟ογραφή της τρο̟ο̟οιηµένης σύµβασης, συµ̟ληρωµατική εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 4% ε̟ί του ̟οσού της αύξησης 
της αξίας της σύµβασης.  

(∆εν ισχύει) Στην ̟ ερί̟τωση χορήγησης ̟ ροκαταβολής, σύµφωνα µε την ̟ αράγραφο 
5.1.1. της ̟αρούσας, α̟αιτείται α̟ό τον ανάδοχο «εγγύηση ̟ροκαταβολής» για ̟οσό 
ίσο µε αυτό της ̟ροκαταβολής, σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα ...της ∆ιακήρυξης. Η ̟ροκαταβολή και η εγγύηση ̟ροκαταβολής 
µ̟ορούν να χορηγούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 5.1.1. της 
̟αρούσας (τρό̟ος ̟ληρωµής).  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς µετά α̟ό 
την ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

Η α̟όσβεση της ̟ροκαταβολής ̟ραγµατο̟οιείται και η εγγύηση ̟ροκαταβολής 
ε̟ιστρέφεται µετά α̟ό την οριστική ̟ οσοτική και ̟ οιοτική ̟ αραλαβή των υ̟ηρεσιών.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στο ̟ρωτόκολλο οριστικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής αναφέρονται 
̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αροχή, η ε̟ιστροφή των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής γίνεται µετά α̟ό την αντιµετώ̟ιση, σύµφωνα µε όσα 
̟ροβλέ̟ονται, των ̟αρατηρήσεων και του εκ̟ρόθεσµου.  Αν οι υ̟ηρεσίες είναι 
διαιρετές και η ̟αράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής α̟οδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ̟οσόν ̟ου 
αναλογεί στην αξία του τµήµατος της υ̟ηρεσίας ̟ου ̟αραλήφθηκε οριστικά. Για τη 
σταδιακή α̟οδέσµευσή τους α̟αιτείται ̟ροηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή 
υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η ̟αρα̟άνω σταδιακή α̟οδέσµευση γίνεται µετά 





54 

 

α̟ό την αντιµετώ̟ιση, σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται, των ̟αρατηρήσεων και του 
εκ̟ρόθεσµου.  

  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους τοµείς 
του ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ̟ου έχουν 
θεσ̟ισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες 
α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων α̟ό τον ανάδοχο και τους υ̟εργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση της σύµβασης 
και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

   
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια ̟ ου ̟ ροηγήθηκαν της σύµβασης δεν ενήργησε αθέµιτα, ̟ αράνοµα 
ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να µην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρό̟ο κατά 
το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αµελλητί στην αναθέτουσα αρχή, α̟ό τη στιγµή ̟ου λάβει γνώση, 
ο̟οιαδή̟οτε κατάσταση (ακόµη και ενδεχόµενη) σύγκρουσης συµφερόντων 
(̟ροσω̟ικών, οικογενειακών, οικονοµικών, ̟ολιτικών ή άλλων κοινών 
συµφερόντων, συµ̟εριλαµβανοµένων και αντικρουόµενων ε̟αγγελµατικών 
συµφερόντων) µεταξύ των νοµίµων ή εξουσιοδοτηµένων εκ̟ροσώ̟ων του καθώς και 
υ̟αλλήλων ή συνεργατών τους ο̟οίους α̟ασχολεί στην εκτέλεση της σύµβασης (̟.χ. 
µε σύµβαση υ̟εργολαβίας) και µελών του ̟ροσω̟ικού της αναθέτουσας αρχής ̟ου 
εµ̟λέκονται καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης ή/και 
µ̟ορούν να ε̟ηρεάσουν την έκβαση και τις α̟οφάσεις της αναθέτουσας αρχής ̟ερί 
την εκτέλεσή της, ο̟οτεδή̟οτε και εάν η κατάσταση αυτή ̟ροκύψει κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης .  

Οι υ̟οχρεώσεις και οι α̟αγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι 
ένωση, για όλα τα µέλη της ένωσης, καθώς και για τους υ̟εργολάβους ̟ου 
χρησιµο̟οιεί. Στο συµφωνητικό ̟ εριλαµβάνεται σχετική δεσµευτική δήλωση τόσο του 
αναδόχου όσο και των υ̟εργολάβων του.  

 

4.4 Υ̟εργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν α̟αλλάσσεται α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υ̟εργολάβους. Η 
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τήρηση των υ̟οχρεώσεων της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 α̟ό 
υ̟εργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υ̟οχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας και τους νόµιµους 
εκ̟ροσώ̟ους των υ̟εργολάβων του, οι ο̟οίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Ε̟ι̟λέον, υ̟οχρεούται να 
γνωστο̟οιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των ̟ληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο 
υ̟εργολάβο, τον ο̟οίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµο̟οιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύµβαση, ̟ροσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε 
̟ερί̟τωση διακο̟ής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υ̟εργολάβο/ υ̟εργολάβους 
της σύµβασης, αυτός υ̟οχρεούται σε άµεση γνωστο̟οίηση της διακο̟ής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των 
τµηµάτων της σύµβασης είτε α̟ό τον ίδιο, είτε α̟ό νέο υ̟εργολάβο τον ο̟οίο θα 
γνωστο̟οιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή ε̟αληθεύει τη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού για τους 
υ̟εργολάβους, ό̟ως αυτοί ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 2.2.3 και µε τα 
α̟οδεικτικά µέσα της ̟αραγράφου 2.2.9.2 της ̟αρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της 
σύµβασης, το(α) ο̟οίο(α) ο ανάδοχος ̟ροτίθεται να αναθέσει υ̟ό µορφή 
υ̟εργολαβίας σε τρίτους, υ̟ερβαίνουν σωρευτικά  το ̟οσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Ε̟ι̟λέον, ̟ροκειµένου να µην αθετούνται 
οι υ̟οχρεώσεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να ε̟αληθεύσει 
τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης ̟ου υ̟ολεί̟ονται του ως 
άνω ̟οσοστού.  

Όταν α̟ό την ως άνω ε̟αλήθευση ̟ροκύ̟τει ότι συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού 
α̟αιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις ̟αρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α̟αιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατό̟ιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής  

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

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υ̟οστεί ουσιώδη τρο̟ο̟οίηση, κατά την έννοια της ̟αρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, ̟ου θα α̟αιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια α̟ό τις 
καταστάσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έ̟ρε̟ε 
να έχει α̟οκλειστεί α̟ό τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έ̟ρε̟ε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής ̟αραβίασης των 
υ̟οχρεώσεων ̟ου υ̟έχει α̟ό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η ο̟οία έχει 
αναγνωριστεί µε α̟όφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο ̟λαίσιο διαδικασίας 
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, 
για ένα α̟ό τα αδικήµατα ̟ου αναφέρονται στην ̟αρ. 2.2.3.1 της ̟αρούσας, 

ε) ο ανάδοχος ̟τωχεύσει ή υ̟αχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υ̟ό 
αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή υ̟αχθεί σε 
διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση, ̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια 
διαδικασία, ̟ ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να 
µην καταγγείλει τη σύµβαση, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο ανάδοχος ο ο̟οίος θα βρεθεί 
σε µία εκ των καταστάσεων ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση αυτή α̟οδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υ̟όψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα µέτρα για τη συνέχιση της ε̟ιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος ̟αραβεί α̟οδεδειγµένα τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την 
δέσµευση ακεραιότητας της ̟αρ. 4.3.2. της ̟αρούσας, ως αναλυτικά ̟εριγράφονται 
στο συνηµµένο στην ̟αρούσα σχέδιο σύµβασης. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρό̟ος ̟ληρωµής  

5.1.1. Η ̟ληρωµή του αναδόχου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε τον ̟ιο κάτω τρό̟ο : Η 
̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ̟ροσκόµιση των νοµίµων 
̟αραστατικών και δικαιολογητικών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 
200 ̟αρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ̟ου τυχόν ήθελε 
ζητηθεί α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου διενεργούν τον έλεγχο και την ̟ληρωµή. 

Τα ασφάλιστρα για το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα καταβάλλονται σε δύο (2) 
εξάµηνες δόσεις. Οι δόσεις θα καταβάλλονται  το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών 
α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης της ασφαλιστικής ̟εριόδου στην ο̟οία αφορούν.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, την ̟αροχή της υ̟ηρεσίας στον τό̟ο και µε τον 
τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ε̟ιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 ό̟ως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό αυτό 
̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα 
µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 µετά την έκδοση, 

γ) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και 
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης υ̟έρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 ̟αρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις  υ̟όκεινται  στο εκάστοτε  ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού 20% εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ, ήτοι 0,6%. 

 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την ε̟ιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό τη σύµβαση και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό 
αυτήν:   

α) στην ̟ερί̟τωση της ̟αρ. 7 του άρθρου 105 ̟ερί κατακύρωσης και σύναψης 
σύµβασης 

β) στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη 
σύµβαση ή/και δεν συµµορφωθεί µε τις σχετικές γρα̟τές εντολές της υ̟ηρεσίας, ̟ου 
είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του συµφωνηµένου 
χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης, 
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γ) εφόσον δεν ̟ αράσχει τις υ̟ηρεσίες ή δεν υ̟οβάλει τα ̟αραδοτέα ή δεν ̟ ροβεί στην 
αντικατάστασή τους µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο ̟αράτασης ̟ου του 
δοθεί, σύµφωνα µε τα όσα ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 217 ̟ερί διάρκειας σύµβασης 
̟αροχής υ̟ηρεσίας και την ̟αρούσα , µε την ε̟ιφύλαξη της ε̟όµενης ̟αραγράφου. 

Στην ̟ερί̟τωση συνδροµής λόγου έκ̟τωσης του αναδόχου α̟ό τη σύµβαση κατά την 
ως άνω ̟ερί̟τωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 
ο̟οία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και ̟εριλαµβάνει 
συγκεκριµένη ̟εριγραφή των ενεργειών στις ο̟οίες οφείλει να ̟ροβεί ο ανάδοχος, 
̟ροκειµένου να συµµορφωθεί, µέσα σε ̟ροθεσµία 15 ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση 
της ανωτέρω όχλησης.  

Αν η ̟ροθεσµία, ̟ου τεθεί µε την ειδική όχληση, ̟αρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκ̟τωτος µέσα σε ̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών α̟ό την 
ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας συµµόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκ̟τωτος για λόγους ̟ου αφορούν σε υ̟αιτιότητα του 
φορέα εκτέλεσης της σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό τη σύµβαση, ε̟ιβάλλονται, µε 
α̟όφαση του α̟οφαινόµενου οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, το ο̟οίο υ̟οχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο ̟ρος ̟αροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά οι ̟αρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατά̟τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

β) (δεν ισχύει) είσ̟ραξη εντόκως της ̟ ροκαταβολής ̟ ου χορηγήθηκε στον έκ̟τωτο 
α̟ό τη σύµβαση ανάδοχο είτε α̟ό ̟ οσόν ̟ ου δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση 
του ̟οσού α̟ό τον ίδιο είτε µε κατά̟τωση της εγγύησης ̟ροκαταβολής. Ο 
υ̟ολογισµός των τόκων γίνεται α̟ό την ηµεροµηνία λήψης της ̟ροκαταβολής 
α̟ό τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της α̟όφασης κήρυξής του ως 
εκ̟τώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο ε̟ιτοκίου για τόκο α̟ό 
δικαιο̟ραξία, α̟ό την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της ε̟ιστροφής της, µε το 
ισχύον κάθε φορά ε̟ιτόκιο για τόκο υ̟ερηµερίας  

Ε̟ι̟λέον, σε βάρος του αναδόχου µ̟ορεί να ε̟ιβληθεί και ̟ροσωρινός α̟οκλεισµός 
του α̟ό το σύνολο των συµβάσεων ̟ροµηθειών ή υ̟ηρεσιών των φορέων ̟ου 
εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο 
άρθρο 74, ̟ερί α̟οκλεισµού οικονοµικού φορέα α̟ό δηµόσιες συµβάσεις  

 

5.2.2.  Αν οι υ̟ηρεσίες ̟αρασχεθούν α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου χορηγήθηκε, 
ε̟ιβάλλονται εις βάρος του ̟οινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της 
αναθέτουσας αρχής.  
  
Ποινικές ρήτρες µ̟ορεί να ε̟ιβάλλονται και σε άλλες ̟ερι̟τώσεις ̟ληµµελούς 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, σύµφωνα µε την  ̟ερ. (δ) της ̟αρούσας 
̟αραγράφου.   
 





59 

 

Οι ̟οινικές ρήτρες υ̟ολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση ̟ ου ̟ εριορίζεται σε χρονικό διάστηµα ̟ ου δεν υ̟ερβαίνει το 50% 
της ̟ροβλε̟όµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε ̟ερί̟τωση 
τµηµατικών/ενδιαµέσων ̟ροθεσµιών της αντίστοιχης ̟ροθεσµίας ε̟ιβάλλεται 
̟οινική ρήτρα 2,5% ε̟ί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υ̟ηρεσιών ̟ου 
̟αρασχέθηκαν εκ̟ρόθεσµα, 

β) για καθυστέρηση ̟ ου υ̟ερβαίνει το 50% ε̟ιβάλλεται ̟ οινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 
ε̟ί της συµβατικής αξίας των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρασχέθηκαν εκ̟ρόθεσµα, 

γ) οι ̟οινικές ρήτρες για υ̟έρβαση των τµηµατικών ̟ροθεσµιών είναι ανεξάρτητες 
α̟ό τις ε̟ιβαλλόµενες για υ̟έρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι 
υ̟ηρεσίες ̟ου αφορούν στις ως άνω τµηµατικές ̟ροθεσµίες ̟αρασχεθούν µέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες ̟αρατάσεις αυτής και µε την ̟ροϋ̟όθεση 
ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί ̟λήρως, 

δ) τυχόν άλλες ̟οινικές ρήτρες ̟ου ε̟ιβάλλονται για ̟ληµµελή εκτέλεση των 
συµβατικών υ̟οχρεώσεων, εφόσον ̟ροβλέ̟ονται στα συµβατικά τεύχη. Το σύνολο 
των ̟οινικών ρητρών αυτής της ̟ερί̟τωσης δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το δέκα τοις 
εκατό (10%) της αξίας της σύµβασης, εκτός αν αιτιολογηµένα η αναθέτουσα αρχή 
α̟οφασίσει άλλως. 
 
Το ̟οσό των ̟οινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται α̟ό/µε την αµοιβή του 
αναδόχου.  
 
Η ε̟ιβολή ̟οινικών ρητρών δεν στερεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκ̟τωτο. 
 

5.3 ∆ιοικητικές ̟ροσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

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

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

6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης  

6.1.1. Η ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα 
διενεργηθεί α̟ό την  α̟ό την αρµόδια ∆ιεύθυνση η ο̟οία και θα εισηγείται  στο 
αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο της ΣΤΑΣΥ για όλα τα ζητήµατα ̟ου αφορούν στην 
̟ροσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκ̟λήρωση των 
υ̟οχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των ε̟ιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα ̟ου αφορούν σε τρο̟ο̟οίηση του 
αντικειµένου και ̟αράταση της διάρκειας της σύµβασης, υ̟ό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρµόδια υ̟ηρεσία µ̟ορεί, µε α̟όφασή της  να ορίζει για την ̟ αρακολούθηση 
της σύµβασης ως ε̟ό̟τη µε καθήκοντα εισηγητή υ̟άλληλο της υ̟ηρεσίας. Με την ίδια 
α̟όφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υ̟άλληλοι της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ή των 
εξυ̟ηρετούµενων α̟ό την σύµβαση φορέων, στους ο̟οίους ανατίθενται ε̟ιµέρους 
καθήκοντα για την ̟αρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση ο ε̟ό̟της 
λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του ε̟ό̟τη είναι, ενδεικτικά, η ̟ιστο̟οίηση της εκτέλεσης του 
αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε 
τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του ε̟ό̟τη η υ̟ηρεσία ̟ ου διοικεί τη σύµβαση 
µ̟ορεί να α̟ευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές ̟ρος τον ανάδοχο ̟ου αφορούν 
στην εκτέλεση της σύµβασης. 

6.2  ∆ιάρκεια σύµβασης  

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

6.3  Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης  

6.3.1 Η ̟αραλαβή των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή ̟αραδοτέων γίνεται α̟ό ε̟ιτρο̟ή 
̟αραλαβής ̟ου συγκροτείται, σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 και την ̟ερ. δ της ̟αραγράφου 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Η οριστική ̟αραλαβή θα ̟ραγµατο̟οιείται εφόσον ο ανάδοχος ̟ροσκοµίσει στην  
Αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ: 

- το ασφαλιστήριο συµβόλαιο για την εξόφληση της ̟ρώτης συµφωνηθείσας δόσης 
ασφαλίστρων (̟ρώτο εξάµηνο) και  για την ισχύ της κάλυψης σύµφωνα µε τον 
Ν2496/1997 και Ν4364/2016. 

Για την εξόφληση της δεύτερης συµφωνηθείσας δόσης ασφαλίστρων (δεύτερο εξάµηνο) 
και η ο̟οία θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στην λήξη του δευτέρου εξαµήνου, θα ̟ρέ̟ει ο 
Ανάδοχος να ̟ροσκοµίσει 

- ε̟ικαιρο̟οιηµένη λίστα αξιώσεων ή α̟αιτήσεων ̟ου εγέρθηκαν κατά την εν λόγω 
διάρκεια ασφάλισης, συµ̟εριλαµβανοµένων ̟ληρωθεισών / εκκρεµών ανά τρίµηνο. 
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6.3.2 Κατά τη διαδικασία ̟αραλαβής διενεργείται ο α̟αιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µ̟ορεί δε να καλείται να ̟αραστεί και  εκ̟ρόσω̟ος 
του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ε̟ιτρο̟ή ̟ αραλαβής: α) είτε 
̟αραλαµβάνει τις σχετικές υ̟ηρεσίες ή ̟αραδοτέα, εφόσον καλύ̟τονται οι 
α̟αιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή α̟όφαση του α̟οφαινοµένου οργάνου, β) 
είτε εισηγείται για την ̟αραλαβή µε ̟αρατηρήσεις ή την α̟όρριψη των ̟αρεχοµένων 
υ̟ηρεσιών ή ̟αραδοτέων, σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω 
εφαρµόζονται και σε τµηµατικές ̟αραλαβές.  

6.3.3 Αν η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής κρίνει ότι οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ή τα ̟αραδοτέα 
δεν αντα̟οκρίνονται ̟λήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται ̟ρωτόκολλο 
̟ροσωρινής ̟αραλαβής, ̟ου αναφέρει τις ̟αρεκκλίσεις ̟ου δια̟ιστώθηκαν α̟ό τους 
όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες ̟αρεκκλίσεις ε̟ηρεάζουν 
την καταλληλότητα των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή ̟αραδοτέων και συνε̟ώς αν 
µ̟ορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρµογή της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί ότι, δεν ε̟ηρεάζεται η καταλληλότητα, µε 
αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµόδιου α̟οφαινόµενου οργάνου, µ̟ορεί να εγκριθεί 
η ̟αραλαβή των εν λόγω ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή ̟αραδοτέων, µε έκ̟τωση ε̟ί της 
συµβατικής αξίας, η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να είναι ανάλογη ̟ρος τις δια̟ιστωθείσες 
̟αρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω α̟όφασης, η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής 
υ̟οχρεούται να ̟ροβεί στην οριστική ̟αραλαβή των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή 
̟αραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην α̟όφαση.  

β) Αν δια̟ιστωθεί ότι ε̟ηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση του 
αρµόδιου α̟οφαινόµενου οργάνου α̟ορρί̟τονται οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ή τα 
̟αραδοτέα, µε την ε̟ιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν ̟αρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟οβολής του ̟ αραδοτέου α̟ό τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 
̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής της ̟αραγράφου 2 ή ̟ρωτόκολλο µε ̟αρατηρήσεις της 
̟αραγράφου 3, θεωρείται ότι η ̟αραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα α̟ό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη ̟αραλαβή και την ̟ληρωµή 
του αναδόχου, ̟ραγµατο̟οιούνται οι ̟ροβλε̟όµενοι α̟ό τη σύµβαση έλεγχοι α̟ό 
ε̟ιτρο̟ή ̟ ου συγκροτείται µε α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου, στην 
ο̟οία δεν µ̟ορεί να συµµετέχουν ο ̟ρόεδρος και τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής της 
̟αραγράφου 6.3.1. Η ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ροβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες ̟αραλαβής ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την σύµβαση και συντάσσει τα 
σχετικά ̟ρωτόκολλα. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ροκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
ε̟ιστρέφονται ̟ριν την ολοκλήρωση όλων των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό τη σύµβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών ̟ρωτοκόλλων. Ο̟οιαδή̟οτε ενέργεια ̟ου έγινε 
α̟ό την αρχική ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, δεν λαµβάνεται υ̟όψη. 

6.4  Α̟όρριψη ̟αραδοτέων – Αντικατάσταση  

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

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υ̟ηρεσίες ή/και τα ̟αραδοτέα ̟ου 
α̟ορρίφθηκαν µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις. 

6.5  Ανα̟ροσαρµογή τιµής  

∆εν ισχύει 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΟΡΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε –  

Συµβαλλόµενος / Λή̟της της Ασφάλισης 

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 

∆ιεύθυνση 

Αθηνάς 67, Αθήνα 10552 

Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ. 

099939745 – Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 

Ασφαλιζόµενος 

“ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.” (ΣΤΑΣΥ ΑΕ): 

4.1ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΓΡΑΜΜΗ 2 & 3 ως η εταιρεία λειτουργίας ή/και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε υ̟ό 
την ιδιότητα του ιδιοκτήτη του ασφαλισµένου δικτύου υ̟ογείου σιδηρόδροµου Αθηνών υ̟ό 
την ε̟ωνυµία “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.” και/ή όλες οι συνεργαζόµενες και/ή θυγατρικές  τους 
εταιρείες συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των  εργολάβων και/ή υ̟εργολάβων αυτών, υ̟ό την 
ιδιότητά τους α̟οκλειστικά σε σχέση µε την ασφαλισµένη Ε̟αγγελµατική ∆ραστηριότητα, 
έκαστου για τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις, καθώς και ο̟οιοδή̟οτε µέλος 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, διευθυντικό στέλεχος, υ̟άλληλο, αλλά µόνο ενώ αυτοί ενεργούν µε 
αυτή τους την ιδιότητα στα ̟λαίσια των καθηκόντων τους, και για ̟ράξεις ̟ου καλύ̟τονται 
και ενεργο̟οιούν το ασφαλιστήριο σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του 

Ε̟ίσης, συν-ασφαλισµένοι θεωρούνται οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ µόνο σε ότι αφορά την ευθύνη 
̟ου α̟ορρέει υ̟ό την ιδιότητα τους ως ̟ροστήσαντες της ΣΤΑΣΥ αναφορικά µε την χρήση 
α̟ό την ΣΤΑΣΥ  του σταθµού ̟ου βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου 
Αθηνών (ΑΙΑ). 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον ΟΣΕ ως ιδιοκτήτη της υ̟οδοµής στο τµήµα ∆ουκίσσης 
Πλακεντίας-Αεροδρόµιο 

 

4.2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΓΡΑΜΜΗ 1 ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του δικτύου του Ηλεκτρικού 
Σιδηρόδροµου(ΗΣΑΠ)συµ̟εριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων, οχηµάτων και εν γένει 
υλικών και µέσων, και όλες οι συνεργαζόµενες ή θυγατρικές του εταιρείες 
συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των ̟ιθανών εργολάβων και υ̟εργολάβων αυτών, υ̟ό την 
ιδιότητά τους α̟οκλειστικά σε σχέση µε την ασφαλισµένη Ε̟αγγελµατική ∆ραστηριότητα, 
έκαστου για τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις, καθώς και ο̟οιοδή̟οτε µέλος 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, διευθυντικό στέλεχος, υ̟άλληλο, αλλά µόνο ενώ αυτοί ενεργούν µε 
αυτή τους την ιδιότητα στα ̟λαίσια των καθηκόντων τους και για ̟ράξεις ̟ου καλύ̟τονται 
και ενεργο̟οιούν το ασφαλιστήριο σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του  

 

 

4.3 ΣΤΑΣΥ ΑΕ& ΤΡΑΜ ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του δικτύου αστικών τροχιοδρόµων – 
τραµ συµ̟εριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων, των οχηµάτων και εν γένει των υλικών και 
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µέσων, και όλων των συνεργαζόµενων  και θυγατρικών εταιρειών τους 
συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των εργολάβων και υ̟εργολάβων αυτών, υ̟ό την ιδιότητά τους 
α̟οκλειστικά σε σχέση µε την Ασφαλισµένη Ε̟αγγελµατική ∆ραστηριότητα, έκαστου για τα 
αντίστοιχα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις, καθώς και ο̟οιοδή̟οτε µέλος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, διευθυντικό στέλεχος, υ̟άλληλο, αλλά µόνο ενώ αυτοί ενεργούν µε αυτή τους 
την ιδιότητα στα ̟λαίσια των καθηκόντων τους και για ̟ράξεις ̟ου καλύ̟τονται και 
ενεργο̟οιούν το ασφαλιστήριο σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του  

Ε̟ίσης, συν-ασφαλισµένη θα θεωρείται και η ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε. αναφορικά µε τη  χρήση των 
εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε./ΤΡΑΜ ̟ου βρίσκεται στην κατοχή της. 

 

Περίοδος Ασφάλισης 

Ένα (1) έτος α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης κάλυψης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

 

Ασφαλισµένη Ε̟αγγελµατική ∆ραστηριότητα 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2,  3& ΤΡΑΜ 

Λειτουργία και εκµετάλλευση των γραµµών 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόµου, 2 & 3 του 
δικτύου υ̟ογείου σιδηροδρόµου Αθηνών και του τραµ, καθώς και ο̟οιωνδή̟οτε τµηµάτων 
θα ̟αραδοθούν µελλοντικά συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των σχετικών βοηθητικών 
υ̟οστηρικτικών εγκαταστάσεων για τα ανωτέρω, των σταθµών αυτοκινήτων (parking) και 
των Αµαξοστασίων 

Ε̟ισκευή και συντήρηση µέσων µεταφοράς, τροχαίου υλικού εν γένει και συστηµάτων. Η 
Υ̟ηρεσία διαθέτει εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό κατάλληλης ειδικότητας  για την εκτέλεση 
των ̟ρογραµµατισµένων εργασιών συντήρησης (̟ρολη̟τική  συντήρηση και βαριά 
συντήρηση), καθώς και την α̟οκατάσταση λειτουργικής  βλάβης του ̟αρακάτω 
εξο̟λισµού :  

Τροχαίου υλικού  

Σηµατοδοτήσεως  

Ηλεκτροδοτήσεως (Υ/Σ) & Η/Μ εγκαταστάσεων 

Η/Μ βοηθητικών εγκαταστάσεων (αντλιοστάσια, Η/Ζ κ.λ.̟.)  

 Βοηθητικών λειτουργικών συστηµάτων (τηλε̟ικοινωνίες, συστήµατα ήχου και εικόνας 
 κ.λ.̟ 

Ο̟οιαδή̟οτε άλλη υ̟ηρεσία εκ µέρους του Ασφαλισµένου ό̟ως: τροφοδοσία, µίσθωση 
χώρων σε τρίτους για την ̟ραγµατο̟οίηση κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων / 
αθλητικών & λοι̟ών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεις αναψυχής για το ̟ροσω̟ικό του, 
ασφάλεια, µεταφορά  µε ασθενοφόρο Α’ Βοηθειών, ̟υρόσβεση, ιδιωτική φυσική εργασία ̟ου 
αναλαµβάνεται µε την έγκριση του Ασφαλισµένου, και την κατοχή ή χρήση ακινήτων 
εγκαταστάσεων καθώς και τυχόν ε̟ισκευών και εργασιών συντήρησης αυτών.  

Χρήση και λειτουργία των γραφείων της Εταιρείας. 

Λειτουργία σε υ̟οδοµή του Ε∆ΙΣΥ (ΟΣΕ) στο τµήµα ∆ουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόµιο µε 
την εκµετάλλευση συρµών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 

 

Αντικείµενο Ασφάλισης 
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Ο̟οιαδή̟οτε σωµατική βλάβη ή/και υλική ζηµιά ̟ου µ̟ορεί να ̟ροκύψει α̟ό την 
ασφαλισµένη ε̟αγγελµατική δραστηριότητα έναντι τρίτων, µεταφερόµενων ε̟ιβατών και 
συνεργαζόµενων φυσικών ή, νοµικών ̟ροσώ̟ων µε ο̟οιαδή̟οτε συµβατική σχέση και αν 
συνδέονται µε τον ασφαλιζόµενο, καθώς και α̟ό τα τµήµατα  / γραµµών ̟ ου θα  ̟ αραδοθούν 
µετά την έναρξη λειτουργίας αυτών, συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, των γραφείων διοίκησης και ο̟ουδή̟οτε  ασκείται η ασφαλισµένη  
δραστηριότητα εντός της Ελληνικής Ε̟ικράτειας. 

 

Βάση Ασφάλισης 

Claims Made and Reported µε 

Εκτεταµένη Περίοδο Αναγγελίας / ∆ήλωσης Α̟αιτήσεων : 24 µήνες  και  

Ηµεροµηνία Αναδροµικής Κάλυψης 

Για τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. / ΑΜΕΛ: 30.06.2006 

Για τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. / ΗΣΑΠ: 09.07.2012 

Για τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. / ΤΡΑΜ: 09.07.2012 

Ειδικά για το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης Πολιτικής Βίας & Τροµοκρατικών Ενεργειών 
ορίζεται ως ηµεροµηνία αναδροµικής ισχύος η 03.11.2013. 

 

Όρια Ευθύνης Ασφαλιστικής Εταιρείας 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ - ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ι 

Τµήµα Α.  Γενική Αστική Ευθύνη 

Μέχρι 70.000.000,00 Ευρώ (συµ̟εριλαµβανοµένων των α̟οθετικών ζηµιών)ανά Ζηµιογόνο 
Γεγονός και συνολικά κατ’΄έτος. (συµ̟εριλαµβανοµένων των α̟οθετικών ζηµιών) 

 

Τµήµα Β. Ατυχηµατική Ρύ̟ανση – Περιβαλλοντική Ευθύνη 

 

Μέχρι 5.000.000,00 Ευρώ (συµ̟εριλαµβανοµένων των α̟οθετικών ζηµιών)ανά ζηµιογόνο 
γεγονός και 10.000.000,00 Ευρώ και συνολικά κατ’έτος (συµ̟εριλαµβανοµένων των 
α̟οθετικών ζηµιών). 

 

Τµήµα Γ. Ευθύνη Προϊόντων 

 

Μέχρι 10.000.000,00 Ευρώ (συµ̟εριλαµβανοµένων των α̟οθετικών ζηµιών)για κάθε 
α̟αίτηση και 20.000.000,00 Ευρώ συνολικά κατ’ έτος (συµ̟εριλαµβανοµένων των α̟οθετικών 
ζηµιών). 

 

∆.  Αστική Ευθύνη Εργοδότη (υ̟ο-όριο Τµήµατος Α- Γενική Αστική Ευθύνης) 

Μέχρι 1.000.000,00 Ευρώ για κάθε ̟εριστατικό και 2.000.000,00 Ευρώ συνολικά κατ’ έτος 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ - ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΙΙ 

 

Ε. Αστική Ευθύνη Πολιτική Βίας & Τροµοκρατικών Ενεργειών ̟εριλαµβανοµένων 

̟εριστατικών Σαµ̟οτάζ, Οχλαγωγιών, Α̟εργιών, Πολιτικών ταραχών, Κακόβουλων 
ενεργειών µε όριο ευθύνης 30.000.000,00 Ευρώ ανά  ζηµιογόνο γεγονός και συνολικά κατ’ έτος 

Ειδικότερα: 

Για τον ̟ίνακα ασφάλισης και το Λεκτικό Συµβολαίου Ι µέχρι 70.000.000,00 Ευρώ για κάθε 
ζηµιογόνο γεγονός και συνολικά για όλη την ̟ερίοδο ασφάλισης 

 

Για τον ̟ίνακα ασφάλισης και το Λεκτικό Συµβολαίου ΙΙ µέχρι 30.000.000,00 Ευρώ για κάθε 
ζηµιογόνο γεγονός και συνολικά για όλη την ̟ερίοδο ασφάλισης 

Σηµείωση: Όλα τα ̟ροαναφερθέντα όρια ισχύουν µετά την εξάντληση των εκάστοτε 

α̟αλλαγών. 

 

10)   Έκταση κάλυψης 

Τµήµα Α. Γενική Αστική Ευθύνη σύµφωνα µε το Λεκτικό Συµβολαίου Ι 

Καλύ̟τεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισµένου έναντι τρίτων, ̟ ου ̟ ροκύ̟τει α̟ό, ή κατά τη 
διάρκεια, ή εξαιτίας και αφορµής των εργασιών / υ̟ηρεσιών της ασφαλισµένης 
δραστηριότητας, και υ̟οχρεούται λόγω υ̟αιτιότητάς του να καταβάλει α̟οζηµίωση για την 
̟ρόκληση σωµατικών βλαβών (ατύχηµα, θάνατος, ασθένεια ή αρρώστια και ψυχική βλάβη)  
ή/και υλικών ζηµιών (φυσική βλάβη, α̟ώλεια ή καταστροφή) σε ̟ράγµατα ακίνητα ή κινητά 
̟ου ανήκουν σε τρίτους, συµ̟εριλαµβανοµένων των α̟οθετικών ζηµιών, της ηθικής βλάβης 
και της ψυχικής οδύνης. 

Ισχύουν και οι ακόλουθες ενδεικτικές ε̟εκτάσεις και ε̟ισηµάνσεις:  

 

Ευθύνη ενοικιαστών έναντι ιδιοκτήτη  

Υ̟ερβάλλουσα Αστική Ευθύνη α̟ό Αυτοκινούµενα µέσα καθ’ υ̟έρβαση των νοµίµων 
υ̟οχρεωτικών ή ήδη ασφαλισµένων ορίων (DIL), για ιδιόκτητα και µη αυτοκινούµενα 
οχήµατα καθώς και για οχήµατα µηχανηµάτων έργων, tower-cranes και συναφών βαρέων 
οχηµάτων και γερανογεφυρών εντός αµαξοστασίου µέχρι 3.000.000,00 Ευρώ ανά γεγονός (είτε 
σωµατικών βλαβών, είτε Υλικών Ζηµιών και 6.000.000,00 Ευρώ συνολικό όριο κατ’ έτος. Στην 
κάλυψη ̟εριλαµβάνεται και η Αστική Ευθύνη α̟ό µεταφερόµενο φορτίο µε µέχρι 500.000,00 
Ευρώ ανά ζηµιογόνο γεγονός και 1.000.000,00 Ευρώ συνολικά κατ’ έτος  καθ’ υ̟έρβαση του 
ασφαλιστηρίου υ̟οχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης οχηµάτων. Στο σύνολό της ην 
̟αρούσα ε̟έκταση ισχύει σύµφωνα µε τον Ειδικό όρο 1 ∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι ο 
̟αρόν ειδικός ορος δεν αφορά και δεν ̟εριορίζει καλύψεις ̟ου ̟αρέχονται α̟ό τις 
̟αραγράφους  7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, και 7.1.4 για τις ο̟οίες ισχύει κάλυψη για το βασικό όριο 
ευθύνης τυ ασφαλιστηρίου 

Προσω̟ική Ευθύνη ∆ιευθυντών, συνεταίρων, εργαζοµένων και των συγγενών ̟ρώτου 
βαθµού ̟ου τους συνοδεύουν (σύζυγοι και τέκνα) κατά τη διάρκεια ε̟αγγελµατικών 
ταξιδιών. 
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Αυτόµατη κάλυψη Ευθύνης α̟ό νεοα̟οκτηθέντα ̟εριουσιακά στοιχεία. 

Κάλυψη καθ’ υ̟έρβαση των εν ισχύ  ασφαλιστηρίων συµβολαίων των εργολάβων / 
υ̟εργολάβων,  µε ειδικό όρο (DIC– Difference in Conditions/ DIL – Difference in Limits) 
µέχρι του ̟οσού των 2.000.000,00 Ευρώ ανά ζηµιογόνο γεγονός και 4.000.000,00 Ευρώ 
συνολικά κατ’ έτος. «Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ υ̟οχρεώνει τους εργολάβους και τους υ̟εργολάβους 
αναδόχους όλων των διακηρύξεων να έχουν σε ισχύ συµβόλαια Αστικής Ευθύνης, συνε̟εία 
των εργασιών, ή της ̟αροχής υ̟ηρεσιών τους µε τα ελάχιστα όριο ό̟ως αναλυτικότερα 
αναφέρονται  στον Ειδικό όρο 3. 

Ε̟ι̟ρόσθετες δα̟άνες – ∆ικαστικά και έξοδα υ̟εράσ̟ισης εντός των ορίων ευθύνης 
α̟οζηµίωσης. 

Καλύ̟τονται οι ∆ιασταυρούµενες Ευθύνες µεταξύ των ασφαλισµένων νοµικών και φυσικών 
̟ροσώ̟ων  

Ευθύνη α̟ό τροφική δηλητηρίαση (ως τρίτοι θεωρούνται και οι εργαζόµενοι). 

Ευθύνη α̟ό τη λειτουργία ανυψωτικών µηχανηµάτων, συµ̟εριλαµβανοµένων των εργασιών 
φόρτωσης και εκφόρτωσης . 

Ευθύνη α̟ό την λειτουργία ανελκυστήρων/κυλιόµενων κλιµάκων. 

Ευθύνη α̟ό την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης, ανακαίνισης και ε̟ισκευών των 
εγκαταστάσεων του ασφαλιζόµενου µέχρι 1.000.000,00 Ευρώ. Εξαιρούνται οι εργασίες 
ε̟έµβασης σε φέροντα οργανισµό Ευθύνη α̟ό την λειτουργία των χώρων στάθµευσης. 

Καλύ̟τεται η ευθύνη α̟ό ζηµία σε ̟εριουσιακά στοιχεία τρίτων ̟ου τελούν υ̟ό τη φύλαξη, 
φροντίδα και τον έλεγχο  του ασφαλιζόµενου. Εξαιρείται ρητά η ευθύνη α̟ό ζηµίες σε ̟άσης 
φύσεως τροχαίο υλικό. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι οι ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις δεν εξαιρούνται και ως εκ τούτου 
συµ̟εριλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο: 

 

Ευθύνη α̟ό ̟τώση ε̟ιγραφών και διαφηµιστικών ̟ινακίδων. 

Ευθύνη α̟ό φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωµα. 

Ευθύνη α̟ό διαρροή ή/και διάρρηξη σωληνώσεων. 

Ευθύνη για Ζηµιά σε υφιστάµενες υ̟όγειες καλωδιώσεις, σωληνώσεις και άλλες υ̟όγειες 
δηµόσιες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. 

Παραίτηση α̟ό αναγωγικά δικαιώµατα κατά των συνασφαλιζοµένων. 

Ευθύνη ενοικιαστών έναντι  ιδιοκτητών 

 

2.  Τµήµα Β.  Ατυχηµατική Ρύ̟ανση 

Καλύ̟τεται ο Ασφαλισµένος για την Αστική του Ευθύνη (σωµατικές βλάβες και/ή Υλικές 
ζηµίες τρίτων) και την ευθύνη του έναντι του ̟εριβάλλοντος σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία (και ο̟οιαδή̟οτε νοµοθεσία ̟ου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης θα εφαρµοστεί 
και θα σχετίζεται µε αυτό)συνε̟εία ̟άσης φύσεως ρυ̟ογόνων ή /µολυσµατικών ουσιών α̟ό, 
ή κατά τη διάρκεια, ή εξαιτίας και αφορµής των εργασιών / υ̟ηρεσιών της ασφαλισµένης 
δραστηριότητας, και υ̟οχρεούται να καταβάλει έξοδα καθαρισµού και/ή α̟ορρύ̟ανσης 
εδάφους και υδάτινων ̟όρων (είτε ε̟ιφανειακών, ή υ̟όγειων) 
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Εξαιρείται η ρύ̟ανση ή µόλυνση συνε̟εία Τροµοκρατικών ενεργειών 

Καλύ̟τονται οι α̟οθετικές ζηµιές α̟ορρέουσες και συνε̟εία σωµατικών βλαβών και υλικών 
ζηµιών 

3.   Τµήµα Γ.  Ευθύνη Προϊόντων σύµφωνα µε το ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
Ι 

Καλύ̟τεται η  Ευθύνη του Ασφαλισµένου για Σωµατικές βλάβες και/ή Υλικές ζηµίες τρίτων 
α̟ό τη χρήση, ή την εκµετάλλευση των ̟ ροϊόντων ή/και του εξο̟λισµού ̟ ου ο  Ασφαλισµένος 
 κατασκευάζει, εισάγει, και ̟ροµηθεύεται ̟ρος χρήση και εκµετάλλευση 

 

Καλύ̟τονται οι α̟οθετικές ζηµιές α̟ορρέουσες και συνε̟εία σωµατικών βλαβών και υλικών 
ζηµιών 

 

 Αστική Ευθύνη Εργοδότη σύµφωνα µε τον Ειδικό όρο 2.“Αστικής Ευθύνης Εργοδότη” 
του Λεκτικού Συµβολαίου Ι . 

Καλύ̟τεται ο Ασφαλισµένος, µε την ιδιότητα του ως εργοδότης, για την ευθύνη του έναντι 
εργατικών ατυχηµάτων των εργαζοµένων και του λοι̟ού ̟ροσω̟ικού του, ̟ου ̟ροκύ̟τουν 
α̟ό, ή κατά τη διάρκεια, ή εξαιτίας και αφορµής των εργασιών / υ̟ηρεσιών της 
Ασφαλισµένης δραστηριότητας σύµφωνα µε τις ̟ροβλέψεις των άρθρων 657, 658 και 932 του 
Αστικού Κώδικα. Στην έννοια των τρίτων εµ̟ί̟τουν όλοι οι εργαζόµενοι και το ̟ροσω̟ικό 
̟ου έχει σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τον Ασφαλισµένο ακόµα και οι εργαζόµενοι -εφόσον 
̟ληρούν την ̟ροϋ̟όθεση- µε ∆.Π.Υ, οι ο̟οίοι α̟οζηµιώνονται µόνο για ηθική βλάβη ή 
Ψυχική οδύνη 

 

Αστικής Ευθύνης Πολιτικής Βίας & Τροµοκρατικών Ενεργειών σύµφωνα µε το Λεκτικό 
Συµβολαίου ΙI (POLITICAL VIOLENCE LIABILITY INSURANCE T3L amended)  

Καλύ̟τεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου συνε̟εία Σωµατικών βλαβών και/ή Υλικών 
ζηµιών τρίτων για τις ο̟οίες ο Ασφαλισµένος µ̟ορεί να θεωρηθεί νοµικά υ̟αίτιος και 
υ̟όχρεος να καταβάλει α̟οζηµίωση σε τρίτους, ε̟ιβάτες ή µη, και η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό   

Τροµοκρατικές ενέργειες 

Σαµ̟οτάζ 

Οχλαγωγίες 

Α̟εργίες 

Πολιτικές ταραχές 

Κακόβουλες ενέργειες 

 

Πρόσθετοι Ειδικοί όροι – ισχύουν για τα ΛΕΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ι & ΙΙ/ Endorsements – 
Applicable to Policy Wordings I & II 

 

CYBER EXCLUSION ENDORSEMENT 
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 Notwithstanding any provision to the contrary within this Insurance or any endorsement 
thereto it is agreed that this Insurance excludes liability for Loss, directly or indirectly caused 
by, resulting from or in connection with the Insured’s use of or reliance upon or sale or supply 
of any computer hardware or related Information Technology or communication system, any 
computer software, Internet, Intranet, Website or similar facility, system or network and/or 
any electronic data or related information 

 

 PROVIDED THAT 

 

 this endorsement shall not exclude claims for personal injuries caused by an accident 
involving physical contact with computer hardware.  

“Loss” in this endorsement shall include (but shall not be limited to) injury, loss, damage, cost 
or expense of whatsoever nature including consequential and pure financial loss, and loss of, 
damage to, deterioration or corruption (whether permanent or temporary) or loss of use of 
any computer hardware or related Information Technology or communication system, any 
computer software Internet, Intranet, Website or similar facility, system or network and/or 
any electronic data and related information.  

If the Underwriters maintain that by reason of this endorsement any Loss is not covered by 
this Insurance, the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.  

If any part of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall 
remain in full force and effect. 

 

EURO CONTRACT CONTINUITY CLAUSE 

1) The occurrence of an event associated with economic and monetary union in the European 
Union shall not have the effect of:  

i) terminating; or  

ii) altering or invalidating any term of, or discharging or excusing performance under; or  

iii) giving either party a unilateral right to alter or terminate;  

this Contract. 

2) For the purposes of this Contract an "event associated with economic and monetary union 
in the European Union” includes without limitation each (and any combination) of the 
following events:  

i) the withdrawal from legal tender of the Euro;  

ii) the withdrawal from the European Union and/or from the Euro by one or more members 
of the European Union (Member State(s));  

iii) the replacement of the Euro by any alternative single or unified currency by two or more 
Member States (whether or not they remain members of the European Union) or the 
introduction of a new currency by a Member State (whether or not it remains a member of the 
European Union). 

 

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE 
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No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any 
claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment 
of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, 
prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, 
laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America. 

 

AUTOMATIC ACQUISITIONS  

The cover provided by this Policy shall apply automatically to liability arising from newly 
owned fixed assets with a turnover of 30% or less of the Insured's total turnover subject to 
there being no change in the Insured's business activities. 

 

SUBROGATION WAIVER 

Underwriters agree to waive their rights of subrogation against any Coinsured where waiver 
is required by written contract but only in respect of liability for Injury and/or Damage arising 
out of the operations performed by the Insured and only to the extent required under said 
written contract.  

However, the precondition of an existing written contract, in order to waive the subrogation 
rights, shall not applied to any of the Co-Insureds or Named Insureds entities described in the 
Table of Insurance (declaration page) paragraph number “4) Insureds”.The entities of the 
paragraph "4) Insureds" which are excluded from this precondition and the Reinsurers/ 
Insurers have been waived the right of subrogation against them are: 

 

ATTICO METRO S.A 

HELLENIC RAILWAYS ORGANIZATION (O.S.E),  

THE AIRPORT COMPANY 

THE GREEK PUBLIC 

Electric Railway (ISAP)  

TRAM SA 

Hellenicon S.A 

 

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (LMA5396 17 April 2020) 

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this policy, this policy does not 
cover all actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, 
death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, directly or indirectly 
and regardless of any other cause contributing concurrently or in any sequence, originating 
from, caused by, arising out of, contributed to by, resulting from, or otherwise in connection 
with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a 
Communicable Disease. 

2. For the purposes of this endorsement, loss, liability, damage, compensation, injury, 
sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, 
includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test for a 
Communicable Disease. 
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3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted 
by means of any substance or agent from any organism to another organism where: 3.1. the 
substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism 
or any variation thereof, whether deemed living or not, and 

3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, 
airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, 
solid, liquid or gas or between organisms, and 

3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, emotional 
distress, damage to human health, human welfare or property damage. 

 

 

 

EXCLUDED TERRITORIES ENDORSEMENT (BELARUS-RUSSIA-UKRAINE) 

This endorsement modifies insurance provided by the Policy: 

Notwithstanding the Coverage Territory, Policy Territory, Territorial Limits or other similar 
provision of this Policy to the contrary, the following are excluded territories under this policy: 

• Belarus (Republic of Belarus); 

• Russian Federation; and 

• Ukraine (in accordance with the borders established as of the 1991 Declaration of 
Independence, including the Crimean peninsula and the Donetsk and Luhansk regions), 

(hereinafter, referred to collectively as the ‘’Excluded Territories’’). 

Regardless of: (1) any location shown on this policy, on the Statement of Locations or Values, 
or otherwise stated, (2) any newly acquired location or miscellaneous unnamed location, (3) 
any error or omission by any entity, (4) any coverage extension or additional coverage, (5) any 
definition that may contain one or more of the Excluded Territories, or (6) any change in 
sanction status , there shall be no coverage provided in any of the Excluded Territories, nor 
any coverage provided as a result of an event that occurs in any of the Excluded Territories. 

The inclusion of one or more of the Excluded Territories in any other provision of this Policy 
does not provide coverage for such geographic area. 

All other terms and conditions of the Policy remain the same. 

 

OPIOIDS EXCLUSION 

This insurance does not apply to any liability, loss, damage, cost, expense, fines, penalties or 
any other amount directly or indirectly caused or contributed to by, arising out of, resulting 
from or in any way involving opioids regardless of any other cause contributing concurrently 
or in any other sequence to the loss. 

Opioids is a collective term for a group of natural, semi-synthetic and synthetic active 
ingredients or drugs that are heterogeneous in their chemical structure, which bind to 
receptors from the group of opioid receptors and exhibit morphine-like properties. 

For the purposes of this exclusion, the term opioids only includes opium-containing finished 
medicinal products distributed in USA/Canada containing active ingredients with ATC codes 
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A07DA, N01AH, N02A, R05DA or R05FA and which are intended for supply/use to end 
users/patients. 

However, this exclusion does not apply to: 

i) bodily injury arising out of a defect in the product's composition. 

ii) any liability of suppliers within the manufacturing process. 

ii) property damage and pure financial loss, when cover is extended accordingly. 

 

 11)  Γεωγραφικά Όρια 

Ελληνική Ε̟ικράτεια 

Παγκοσµίως (εξαιρουµένων ΗΠΑ/ΚΑΝΑ∆Α) αναφορικά µε την Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 
Εργοδότη, Κάλυψη Προσω̟ικής Ευθύνης του ̟ροσω̟ικού του Ασφαλιζοµένου και των 
συνοδών αυτών µελών των οικογενειών τους, σε συνάρτηση µε την ε̟αγγελµατική τους 
δραστηριότητα. 

 

12)  Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ικαιοδοσία 

Ελληνικό/ ∆ικαστήρια Αθηνών 

 

 13)Α̟αλλαγή 

Το ̟οσό αυτό βαρύνει τον ασφαλισµένο και αφαιρείται α̟ό το τελικό ̟οσόν της οφειλόµενης 
α̟οζηµίωσης. Συγκεκριµένα για ζηµιές α̟ό   

Ατυχηµατική Ρύ̟ανση 

Α̟αλλαγή: €100.000 ανά ζηµιογόνο γεγονός 

Λοι̟ές Αιτίες 

 Α̟αλλαγή: €50.000 ανά ζηµιογόνο γεγονός 

 

∆ιευκρινίζεται ότι για την Αστική Ευθύνη Εργοδότη και για την τροφική δηλητηρίαση δεν 
εφαρµόζεται α̟αλλαγή. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 

Η γραµµή 1, ̟ου εκτείνεται σήµερα α̟ό το Λιµάνι του Πειραιά (Ακτή Καλλιµασιώτη) µέχρι 
την Κηφισιά, ̟εριλαµβάνει συνολικά 24 σταθµούς, µαζί µε τους τερµατικούς του Πειραιά και 
της Κηφισιάς, µε συνολικό µήκος της κυρίας γραµµής 25,7 χλµ. Α̟ό αυτά τα 3,2 χλµ είναι 
υ̟όγεια, µεταξύ των σταθµών Μοναστηράκι – Αττική, και τα υ̟όλοι̟α ε̟ίγεια. Το Σύστηµα 
της Γραµµής 1 διαθέτει είκοσι τέσσερις (24) συρµούς των ̟έντε (5) οχηµάτων και δέκα ̟έντε 
(15) συρµούς των έξι (6) οχηµάτων, µε χωρητικότητα διακοσίων (200) ̟ερί̟ου ε̟ιβατών ανά 
όχηµα.  Οι συρµοί κινούνται κάθε τρία (3) λε̟τά της ώρας στις ώρες αιχµής και κάθε ̟έντε (5) 
έως δέκα (10) λε̟τά της ώρας εκτός αιχµής. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 

Το σύστηµα των Γραµµών 2 (Ανθού̟ολη – Ελληνικό) & 3 (∆ηµοτικό θέατρο Πειραιά -Νίκαια– 
∆ουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόµιο) ̟εριλαµβάνει τριάντα έξι σαράντα δύο  (39-42) 
υ̟όγειους σταθµούς σε λειτουργία. Οι Γραµµές 2 & 3 συνδέονται στο σταθµό Σύνταγµα. Η 
Γραµµή 2 συνδέεται µε τη Γραµµή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά) των ΗΣΑΠ σε δύο (2) σταθµούς 
(Οµόνοια και Αττική) ενώ η Γραµµή 3 συνδέεται µε τη Γραµµή 1 στο σταθµό Μοναστηράκι. 
Ε̟ι̟λέον η Γραµµή 3 συνδέεται µε τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο στο σταθµό ∆ουκίσσης 
Πλακεντίας, α̟ό ό̟ου κάθε µισή ώρα συρµοί της Γραµµής 3 συνδέουν το κέντρο της Αθήνας 
µε το Αεροδρόµιο, κινούµενοι στην σιδηροδροµική υ̟οδοµή του Ε∆ΙΣΥ (ΟΣΕ) µήκους 
̟ερί̟ου 20 χιλ. κάνοντας στάσεις και στους σταθµούς του Προαστιακού Παλλήνη, Παιανία – 
Κάντζα και Κορω̟ί. 

Η ηµερήσια ε̟ιβατική κίνηση στις Γραµµές 2 & 3 εκτιµάται σε ̟εντακόσιες εξήντα χιλιάδες 
(560.000) ε̟ιβιβάσεις. Το σύστηµα του Μετρό της Αθήνας διαθέτει σαράντα εννέα (49) 
συρµούς των έξι (6) οχηµάτων, µε χωρητικότητα χιλίων (1000) ̟ερί̟ου ε̟ιβατών ανά συρµό. 
Οι συρµοί κινούνται κάθε τρία (3) λε̟τά της ώρας σε ώρες αιχµής, και κάθε ̟έντε (5) έως δέκα 
(10) λε̟τά της ώρας εκτός αιχµής.  

Οι σταθµοί του συστήµατος έχουν εισόδους /εξόδους στο ε̟ί̟εδο του δρόµου, ή έκδοση 
εισιτηρίων και η ε̟ιλογή της α̟οβάθρας γίνονται στο ̟ρώτο υ̟όγειο ε̟ί̟εδο και η 
ε̟ιβίβαση/ α̟οβίβαση στους/α̟ό τους συρµούς γίνονται στο χαµηλότερο ε̟ί̟εδο των 
α̟οβάθρων. Η κατακόρυφη κυκλοφορία των ε̟ιβατών γίνεται µε σκάλες, α̟λές και 
κυλιόµενες, ενώ υ̟άρχουν ειδικές ̟ροβλέψεις, ό̟ως ανελκυστήρες, για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες. 

Η σιδηροδροµική υ̟οδοµή α̟ό τον σταθµό ∆ουκίσσης Πλακεντίας έως το Αεροδρόµιο, 
ανήκει στον Ε∆ΙΣΥ (ΟΣΕ), ο ο̟οίος και έχει την ευθύνη συντήρησής της βάσει σχετικής 
σύµβασης. Στο τµήµα αυτό της Γραµµής κινούνται σήµερα 4 συρµοί του Προαστιακού 
Σιδηρόδροµου, ανά ώρα και κατεύθυνση, και 2 συρµοί της ΑΜΕΛ ανά ώρα και κατεύθυνση. 
Η ευθύνη του ελέγχου της κυκλοφορίας των συρµών στο συγκεκριµένο τµήµα της γραµµής 
ανήκει στον Ε∆ΙΣΥ (ΟΣΕ) και γίνεται α̟ό το ̟ροσωρινό Κέντρο ελέγχου στο Κορω̟ί και α̟ό 
τα Το̟ικά Χειριστήρια στους σταθµούς του ΟΣΕ.  

Εντός του 2021 αναµένεται να ενταχθούν στο συµβατικό αντικείµενο οι σταθµοί Μανιάτικα, 
Πειραιάς & ∆ηµοτικό Θέατρο της Γραµµής 3. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΜ  





76 

 

Το δίκτυο του ΤΡΑΜ εκτείνεται συνολικά σε µήκος 31,3 χιλιόµετρα (χλµ) και ̟εριλαµβάνει 
25,9 χλµ δι̟λής γραµµής (συµ̟εριλαµβανοµένου και των 2,2 χλµ. συνδετήριας γραµµής του 
αµαξοστασίου µε την εµ̟ορική γραµµή) και 5,4 χλµ µονής γραµµής στις ο̟οίες κινούνται 35 
οχήµατα (συρµοί). 

Η συγκοινωνιακή εξυ̟ηρέτηση ΤΡΑΜ ̟εριλαµβάνει δύο γραµµές και υλο̟οιείται στις εξής 
διαδροµές: 

•                 Γραµµή 6 (ΠΙΚΡ – ΣΥΝ) «Πικροδάφνη - Σύνταγµα» 

•                 Γραµµή 7 (ΒΟΥΛΑ – ΠΕΙΡ) «Ασκλη̟ιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος (Πειραιά)». 

Σταθµοί αντα̟όκρισης και των 2 γραµµών είναι  οι στάσεις «Πικροδάφνη» και «Έδεµ», µε 
µέσο χρόνο αντα̟όκρισης τα 4,5 λε̟τά. 

Η εµ̟ορική λειτουργία του συστήµατος τραµ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2004. Α̟ό τις 15 
∆εκεµβρίου 2021 ξεκίνησε η εµ̟ορική λειτουργία της ε̟έκτασης του Τραµ ̟ρος Πειραιά, ̟ου 
̟εριλαµβάνει τη λειτουργία αρχικά 11 νέων στάσεων: Γή̟εδο Καραϊσκάκη, Μικράς Ασίας,  
Λαµ̟ράκη,  Ευαγγελίστρια, Πλατεία ∆εληγιάννη,  ∆ηµαρχείο,  Αγία Τριάδα,  Πλατεία 
Ι̟̟οδαµείας,  34ου Συντ. Πεζικού, Ανδρούτσου, Οµηρίδου Σκυλίτση. Σύντοµα αναµένεται να 
̟αραδοθεί και η 12η  στάση, µε την ε̟ωνυµία «Ακτή Ποσειδώνος», ̟ου θα α̟οτελέσει τον νέο 
τερµατικό σταθµό της Γραµµής 7. 

Το δίκτυο ̟εριλαµβάνει το αστικό τµήµα, µήκους 8,3 χλµ, ̟ου ξεκινάει α̟ό το Σύνταγµα και 
µέσω του Ζα̟̟είου διασχίζει τις ̟εριοχές Φιξ, Νέας Σµύρνης, Παλαιού Φαλήρου και το 
̟αραλιακό τµήµα, µήκους 20,8 χλµ, ̟ου ξεκινάει α̟ό το Ασκλη̟ιείο Βούλας και συνδέει – 
µέσω της ̟αραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος – τη Βούλα µε το Παλαιό και Νέο Φάληρο, το 
Κέντρο και Λιµάνι του Πειραιά (µήκος διαδροµής Νέο Φάληρο ̟ρος Πειραιά 3,1 χλµ και α̟ό 
Πειραιά ̟ρος Σεφ 2,3 χλµ). Το συνολικό µήκος της γραµµής είναι 29,1 χιλιόµετρα, ̟ου µαζί 
µε τα 2,2 χιλιόµετρα της γραµµής ̟ου συνδέει το δίκτυο µε το αµαξοστάσιο στο Ελληνικό 
ανέρχεται σε 31,3 χλµ. Το τραµ της Αθήνας έχει 60 στάσεις οι ο̟οίες α̟έχουν η µία  α̟ό την 
άλλη κατά µέσο όρο 460 µέτρα. 

Η µεταφορά των ̟ολιτών / ε̟ιβατών γίνεται α̟ό 35 σύγχρονα οχήµατα – συρµούς 
(κλιµατισµός, τηλεµατική, θέσεις ΑΜΕΑ) α̟ό τα ο̟οία τα 25 οχήµατα, φέρουν την εµ̟ορική 
ονοµασία Citadis, έχουν µήκος 33.3 µέτρα, ̟λάτος 2.40 µέτρα και έχουν µεταφορική 
ικανότητα 54 καθήµενων ε̟ιβατών και 160 ορθίων (σύνολο 214) σε συνθήκες φόρτωσης 4 
ε̟ιβατών ανά τετραγωνικό µέτρο. Ε̟ίσης, είναι αθόρυβα, οικολογικά (κινούνται µε ρεύµα) 
και διαθέτουν έξι ̟όρτες ανά ̟λευρά. 

Η Εταιρεία εκτελεί ̟ερί̟ου 450 δροµολόγια ηµερησίως (230 αναχωρήσεις στη γραµµή 6 και 
220 αναχωρήσεις στη γραµµή 7). Ο αριθµός των διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων ανέρχεται 
σε 2,5 εκατοµµύρια ετησίως. 

 

Έσοδα 2019    :  148.723.366  
 
Έσοδα 2020    :  151.166.264  
Έσοδα 2021     :              151.726.801 

  

   

 Σηµείωση: Το 2023 η ΣΤΑΣΥ δύναται να λάβει κρατική 
ε̟ιχορήγηση. 
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Ηµερήσιος αριθµός ε̟ιβιβάσεων 
2019 

: 899.298 

Ηµερήσιος αριθµός ε̟ιβιβάσεων  
2020 

: 408.620 

Ηµερήσιος αριθµός ε̟ιβιβάσεων  
2021 

 

 

Αριθµός εργαζοµένων 

: 394.694  

 

 

2317 (χωρίς τα 30 άτοµα έκτακτο ̟ροσω̟ικό) άτοµα των 
ο̟οίων οι ειδικότητες αναλύονται ως εξής: 

  ∆ιοικητικοί υ̟άλληλοι: 281 

Τεχνικοί : 650 

Λειτουργία (οδηγοί, υ̟εύθυνοι σταθµών, εκδότες, έλεγχος 
κλ̟) : 1242 

Στελέχη:140 

Έκτακτο Προσω̟ικό: 30 

   

   

Μισθοδοσία έτους 2019 : 58.635.273,29 € (αφορά µικτές α̟οδοχές ) 

Μισθοδοσία έτους 2020 : 59.647.853,20  € (αφορά µικτές α̟οδοχές) 

Μισθοδοσία έτους 2021 

 

 

: 60.015.645.00 . 

 

 

Η ΣΤΑΣΥ µεταφέρει φορτία για 
την εξυ̟ηρέτηση του 
συστήµατος µε τα κάτωθι 
αυτοκινούµενα µηχανήµατα η 
µη ιδιοκτησίας Α.Μ. : 

 

 Τριαξονικό φορτηγό στο ο̟οίο είναι ̟ροσαρµοσµένος 
γερανός  

Όχηµα τύ̟ου UNIMOC 

Λοκοµοτίβες( 3 τον αριθµό )  γραµµής µε ̟αρελκόµενα 
βαγόνια(16 τον αριθµό)    

Κλαρκ (10 τον αριθµό )  

Τραβέρσαµεταφοράς βαγονιών 

Γερανογέφυρες 5 ,10 ,1 και 1,5 Τόνων  

Λαστιχοφόρος γερανός 15Τ 

Όριο ευθύνης υ̟εργολάβων   Στα συνα̟τόµενες συµβάσεις µεταξύ ΣΤΑΣΥ και 
υ̟εργολάβων ̟ροβλέ̟εται  η ̟ροσκόµιση α̟ό αυτούς ̟ρο 
της υ̟ογραφής των συµβάσεων, ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων αστικής ευθύνης  των ο̟οίων το όριο ευθύνης 
̟οικίλει ανάλογα µε το αντικείµενο των ̟αρεχόµενων 
υ̟ηρεσιών . 
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Τα όρια α̟οζηµίωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου 
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι κατά ̟εριστατικό τα 
ακόλουθα : 

Α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή α̟οθετικές σε ̟ράγµατα 
τρίτων, ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων 
τρίτων : διακόσιες ̟ενήντα χιλιάδες (250.000,00) Ευρώ. 

Β) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ’ άτοµο και 
ατύχηµα : τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) Ευρώ. 

Γ) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά α̟ό οµαδικό 
ατύχηµα, ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των ̟αθόντων : 
τετρακόσιες χιλιάδες (400.00,00) Ευρώ. 

∆) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια 
της ασφάλειας ένα εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ. 

Κατά κύριο λόγο το αντικείµενο των υ̟εργολάβων µας 
αφορά την φύλαξη, τον καθαρισµό του συστήµατος και 
συντηρήσεις του εξο̟λισµού του δικτύου . 

 

Ευθύνη της ΣΤΑΣΥ ΑΕ  : Η εταιρεία είναι υ̟εύθυνη για την λειτουργία και 
συντήρηση των συρµών και των εν γένει εγκαταστάσεων. 
Αυτό σηµαίνει ελέγχους ασφαλείας, ̟ρολη̟τική 
συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιάς ή βλάβης  ή κακού 
σχεδιασµού ̟ου οφείλονται στην φυσιολογική λειτουργία. 

Ε̟ίσης η εταιρία εντός των χώρων, των σταθµών ή των 
χώρων των γραφείων διοργανώνει ή φιλοξενεί εκθέσεις 
διαφόρων αντικειµένων, εκδηλώσεις κ.λ.̟. 

 Η Υ̟ηρεσία διαθέτει εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό κατάλληλης 
ειδικότητας για την εκτέλεση των ̟ρογραµµατισµένων 
εργασιών συντήρησης (̟ρολη̟τική συντήρηση και βαριά 
συντήρηση), καθώς και την α̟οκατάσταση λειτουργικής 
βλάβης του ̟αρακάτω εξο̟λισµού :  

Τροχαίου υλικού 

Σηµατοδοτήσεως  

Ηλεκτροδοτήσεως (Υ/Σ) & Η/Μ εγκαταστάσεων 

Η/Μ βοηθητικών εγκαταστάσεων (αντλιοστάσια, Η/Ζ 
κ.λ.̟.)  

Βοηθητικών λειτουργικών συστηµάτων (τηλε̟ικοινωνίες, 
συστήµατα ήχου και εικόνας κ.λ.̟.)  

Οι ̟αρα̟άνω εργασίες εκτελούνται α̟ό το τεχνικό 
̟ροσω̟ικό των συνεργείων ανά ειδικότητα και ανά είδος 
εξο̟λισµού, και α̟ό εργολάβους βάσει συµβάσεων.  

Οι εργασίες ̟ροσδιορίζονται α̟ό τους κατασκευαστές των 
συστηµάτων και του εξο̟λισµού και η Υ̟ηρεσία ̟ιστο̟οιεί 
την υλο̟οίησή των. Το τεχνικό ̟ροσω̟ικό ε̟ιµορφώνεται 
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α̟ό τους ̟ροµηθευτές – κατασκευαστές των συστηµάτων 
στις αναφερόµενες εργασίες.  

 

Την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών αυτών έχει η 

Υ̟ηρεσία, όσον αφορά όµως την ασφάλεια λειτουργίας των 
συστηµάτων φέρνει α̟οκλειστικά ο κατασκευαστής των.. 

 

Μέτρα ̟ροστασίας γραµµής 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρα ̟ροστασίας γραµµών 2 & 
3  

 

 

 

Μέτρα ̟ροστασίας γραµµής 
συστήµατος Τραµ 

  

Τα κεντρικά γραφεία και οι σταθµοί φυλάσσονται σε 24ωρη 
βάση α̟ό ιδιωτική εταιρεία securityκαι υ̟άρχει κλειστό 
κύκλωµα τηλεόρασης (CCTV) σε όλους τους σταθµούς 
συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟λατφορµών.  

Το µεγαλύτερο ̟οσοστό του δικτύου είναι ̟εριφραγµένο 
και θα κατασκευαστεί νέα ̟ ερίφραξη στις εγκαταστάσεις της 
ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΗΣΑΠ  

Το νέο και ̟λήρως αυτοµατο̟οιηµένο Κέντρο  Ρύθµισης 
Κυκλοφορίας (ATS) AutomaticTrainSupervision), έχει 
εγκατασταθεί και ήδη δοκιµάζεται και σύντοµα θα 
λειτουργεί σε όλα τα τρένα, ο̟ού µεταξύ άλλων έχει την 
δυνατότητα αυτόµατου φρεναρίσµατος του τρένου όταν 
συµβεί κάτι στον οδηγό ή όταν ̟εράσει έναν κόκκινο 
σηµατοδότη. 

Το νέο, ̟λήρως Αυτόµατο, Κέντρο Ρύθµισης έχει 
εγκατασταθεί στον σταθµό Ειρήνη και ̟αρέχει την 
δυνατότητα να γνωρίζει ο χειριστής του  ̟ου βρίσκεται το 
κάθε τρένο µε µεγάλη ακρίβεια και µ̟ορεί να ̟αρέµβει και 
να σταµατήσει το τρένο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο.  

Έχουν εγκατασταθεί σε όλους τους σταθµούς ̟ινακίδες 
ενηµέρωσης των ε̟ιβατών καθώς και αντιολισθητικά 
δά̟εδα. 

Περισσότερες ̟ληροφορίες για τα µέτρα ̟ροστασίας 
υ̟άρχουν στην «Έκθεση Ε̟ιθεώρησης ε̟ί των συστάσεων 
και αναθεώρησης εκτίµησης αξιών ̟άγιων ̟εριουσιακών 
στοιχείων» µε Αρ. Ε5834/2007/127113 

 

Όλες οι εγκαταστάσεις και οι σταθµοί φυλάσσονται σε 
24ωρη βάση α̟ό ιδιωτική εταιρεία security, και 
µαγνητοσκο̟ούνται α̟ό κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης 
(CCTV) 

 

Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ λαµβάνει όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για την:  

Α̟οτελεσµατική διαχείριση των ελέγχων ασφάλειας του 
δικτύου και τη δηµιουργία αίσθησης ασφάλειας στο 
ε̟ιβατικό κοινό και στο ̟ροσω̟ικό της, καθώς και τη 
διαφύλαξη της εταιρικής ̟εριουσίας, ̟αρέχοντας υψηλό 
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ε̟ί̟εδο υ̟ηρεσιών ασφαλείας, κυρίως µέσω στατικής 
φύλαξης, ̟ερι̟ολιών και διαχείρισης ̟λήθους 

Οργάνωση και συντονισµό των ενεργειών του υφιστάµενου 
̟ροσω̟ικού για την αντιµετώ̟ιση των ̟εριστατικών ̟ου 
αφορούν σε θέµατα ασφάλειας (µέχρι την ανάληψη της 
διαχείρισής τους α̟ό τις Υ̟ηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης όταν 
α̟αιτείται η ̟ αρουσία τους), καθώς και για όσα ̟ εριστατικά 
ζητηθεί η συνδροµή τους α̟ό το Κέντρο Ελέγχου 
Λειτουργίας 

Αναλυτικότερα τα µέτρα ασφαλείας διασφαλίζονται α̟ό 
εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό το ο̟οίο: 

Φυλάσσει στατικά τις ̟ύλες εισόδου-εξόδου στο χώρο του 
Αµαξοστασίου 

Εκτελεί ̟ερι̟ολίες και ελέγχους ασφάλειας στις 
εγκαταστάσεις του Αµαξοστασίου και στα σταθµευµένα 
οχήµατα εντός του χώρου, στα ̟λαίσια της ̟ροστασίας 
ανθρώ̟ων και της διαφύλαξης της εταιρικής ̟εριουσίας, 
βάσει των εγκεκριµένων ̟ρογραµµάτων ελέγχων και τυχόν 
εκτάκτων αλλαγών ̟ου ε̟ιφέρει σε αυτά ο Συντονιστής 
Ε̟ο̟τείας Ασφάλειας 

Ελέγχει την είσοδο και έξοδο κάθε ατόµου και οχήµατος ̟ου 
εισέρχεται ή εξέρχεται στο ή α̟ό το χώρο του Αµαξοστασίου 

Ενηµερώνει τους ε̟ισκέ̟τες (άτοµα ̟ου δεν α̟οτελούν 
̟ροσω̟ικό της εταιρίας) για το χώρο στάθµευσης των 
οχηµάτων τους, τους ̟αραδίδει την «κάρτα ε̟ισκέ̟τη», 
τους καθοδηγεί ̟ ρος το χώρο ε̟ίσκεψης και τους χορηγεί τις 
α̟αραίτητες οδηγίες σε θέµατα εξόδου α̟ό το Αµαξοστάσιο, 
ασφάλειας και εκκένωσης 

Εκτελεί ̟ερι̟ολίες στο δίκτυο Τραµ βάσει των 
̟ρογραµµάτων ελέγχων και των εκτάκτων αλλαγών ̟ου 
ε̟ιφέρει σε αυτά ο Υ̟εύθυνος Βάρδιας Ε̟ο̟τείας ∆ικτύου. 
Ε̟ιτηρεί και εκτελεί ελέγχους ασφάλειας στις εγκαταστάσεις 
του δικτύου (στάσεις, τροχιόδροµος) και στα οχήµατα τραµ 
στα ̟λαίσια της ̟ροστασίας ανθρώ̟ων και της διαφύλαξης 
της εταιρικής ̟εριουσίας 

Εντο̟ίζει τα ε̟ικίνδυνα σηµεία στο δίκτυο και 
φθορές/ζηµιές εξο̟λισµού και συστηµάτων, µε σκο̟ό την 
άµεση ̟ρόληψη για την ασφάλεια του ̟ροσω̟ικού και των 
ε̟ιβατών και ενηµερώνει τον Υ̟εύθυνο Βάρδιας Ε̟ο̟τείας 
∆ικτύου 

Καθοδηγεί και ̟ληροφορεί το ε̟ιβατικό κοινό 

Ελέγχει την τήρηση του Ε̟ιβατικού κανονισµού 

Αντιµετω̟ίζει βανδαλισµούς (γκράφιτι και καταστροφές) 
εξο̟λισµού, οχηµάτων και εγκαταστάσεων της εταιρείας 
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Συνεργάζεται µε την Αστυνοµία κατά την εκτέλεση των 
εργασιών της για την α̟οτρο̟ή ̟ αράνοµων και αξιό̟οινων 
̟ράξεων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας (ό̟ως 
δολιοφθορές, κλο̟ές, βανδαλισµοί κλ̟), καθώς και για το 
συντονισµό της κυκλοφορίας των τραµ σε αθλητικά και 
̟ολιτιστικά γεγονότα ή σε άλλες ̟ερι̟τώσεις ό̟ου 
α̟αιτηθεί 

∆ιαχειρίζεται ̟ εριστατικά έκνοµων ενεργειών ̟ ου ά̟τονται 
σε θέµατα ασφάλειας (ό̟ως α̟ειλές βοµβιστικών ε̟ιθέσεων, 
εγκαταλελειµµένα ύ̟ο̟τα αντικείµενα, ε̟ιθέσεις µε χηµικά 
αέρια) 

∆ιαχειρίζεται συµβάντα φυσικών καταστροφών (ό̟ως 
̟υρκαγιές, θεοµηνίες, σεισµοί) βάσει σχεδίων δράσης της 
εταιρίας 

Ε̟εµβαίνει άµεσα σε ̟εριστατικά ̟ου λαµβάνουν χώρα 
κατά τη λειτουργία του δικτύου και α̟αιτούν την ̟αρουσία 
του, ενεργώντας σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διαδικασίες και 
υ̟ό τις οδηγίες του Υ̟εύθυνου Βάρδιας Ε̟ο̟τείας ∆ικτύου 

∆ιαχειρίζεται το ̟λήθος (ε̟ιτήρηση και καθοδήγηση) σε 
µεγάλα ̟ολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα ̟ου λαµβάνουν 
χώρα ̟λησίον του δικτύου Τραµ και γενικά σε 
ο̟οιασδή̟οτε ̟ερί̟τωση συνωστισµού ατόµων σε 
εγκαταστάσεις του δικτύου ή σε οχήµατα τραµ 

Συνεργάζεται µε τον Ε̟ικεφαλής Αντιµετώ̟ισης 
Περιστατικού κατά τη διεκ̟εραίωση ̟ εριστατικών εκτάκτου 
ανάγκης 

 

Εκτίµηση του Ε̟αγγελµατικού Κινδύνου (Ε.τ.Ε.Κ.) 

Υ̟άρχει ̟ροσφάτως ε̟ικαιρο̟οιηµένη Γρα̟τή Εκτίµηση 
του Ε̟αγγελµατικού Κινδύνου ̟ου έχει εκ̟ονηθεί α̟ό 
εταιρεία Εξωτερικών Υ̟ηρεσιών Πρόληψης, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες α̟αιτήσεις και καλύ̟τει στο έ̟ακρο τις ελάχιστες 
υ̟οχρεώσεις της ε̟ιχείρησης έναντι της Εθνικής 
Νοµοθεσίας. 

 

Η Γρα̟τή Ε.τ.Ε.Κ., ̟εριλαµβάνει τον εντο̟ισµό των 
κινδύνων, τον υ̟ολογισµό της ε̟ικινδυνότητάς τους και τη 
διαµόρφωση ̟ροτάσεων µε σκο̟ό τη µείωση της 
ε̟ικινδυνότητας.  

Η ΕτΕΚ έρχεται να καλύψει τόσο τη νοµική υ̟οχρέωση της 
ε̟ιχείρησης, όσο και την ουσιαστική ανάγκη εντο̟ισµού και 
̟εριορισµού του ε̟αγγελµατικού κινδύνου. 

 

Η ΕτΕΚ έχει τους ακόλουθους στόχους: 
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Αναγνώριση όλων των εν δυνάµει κινδύνων στο χώρο 
εργασίας 

Αξιολόγηση της σοβαρότητας των κινδύνων αυτών και των 
συνε̟ειών τους 

∆ιαµόρφωση των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων για την 
εξάλειψη ή την ελαχιστο̟οίηση των κινδύνων αυτών 

 

Η γρα̟τή ΕτΕΚ αξιο̟οιείται, α̟ό τους υ̟εύθυνους των 
τµηµάτων, ως ένα δυναµικό εργαλείο για τη συστηµατική 
̟αρακολούθηση της ε̟ικινδυνότητας ̟ου αντιµετω̟ίζει το 
̟ροσω̟ικό τους και την εφαρµογή των µέτρων ̟ρόληψής 
της, ενώ ό̟οτε εντο̟ίζεται ένας νέος κίνδυνος, αυτός 
αξιολογείται και ακολούθως διατυ̟ώνονται τα ανάλογα 
µέτρα. 

 

Η ΕτΕΚ ε̟ικεντρώνεται α̟οκλειστικά στον εργασιακό 
κίνδυνο, χωρίς να ε̟εκταθεί στον τοµέα ασφάλειας - 
αστυνόµευσης ̟ροσώ̟ων και ̟εριουσιακών στοιχείων 
(security). Ο τοµέας αυτός ̟ αρόλο ̟ ου αλληλοε̟ιδρά άµεσα 
µε τα θέµατα ασφάλειας εργασίας, δεν εµ̟ί̟τει στο ̟εδίο 
της ΕτΕΚ και υ̟εύθυνο για αυτό είναι το αρµόδιο τµήµα 
ελέγχου και ασφάλειας της ΤΡΑΜ Α.Ε. 

 

Για την εκ̟όνηση της εκτίµησης έγινε: 

Μελέτη υ̟αρχόντων γρα̟τών κανονισµών – διαταγών και 
έλεγχος: 

̟εδίου εφαρµογής 

ε̟άρκειάς τους σχετικά µε ασφάλεια και υγεία της εργασίας  

τρό̟ου εφαρµογής τους 

ενηµέρωσης / γνώσης εργαζοµένων σε θέµατα ασφάλειας 

Καταγραφή των εργασιών ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται στους 
χώρους του Αµαξοστασίου στο Ελληνικό 

Κύκλος συνεντεύξεων και συµ̟λήρωσης εντύ̟ου συλλογής 
στοιχείων µε τους µηχανικούς, υ̟οµηχανικούς, εργοδηγούς 
των ο̟οίων το ̟ροσω̟ικό εκτελεί εργασίες ε̟ί και ̟λησίον 
της γραµµής 

 

Σχέδιο διαφυγής 

Υ̟άρχει καταγεγραµµένη διαδικασία εκκένωσης της 
εγκατάστασης για τις ̟ερι̟τώσεις ̟υρκαγιάς και φυσικών 
καταστροφών. Σε όλα τα σηµεία των χώρων εργασίας έχουν 
αναρτηθεί σχέδια διαφυγής, κατάλληλη σήµανση, αλλά και 
ο α̟αραίτητος φωτισµός ασφαλείας. Οι διάδροµοι 
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κυκλοφορίας είναι α̟ολύτως ε̟αρκείς σε διαστάσεις, 
γεγονός σηµαντικό αφού οι ίδιοι α̟οτελούν τις οδεύσεις 
διαφυγής. Έχει γίνει ενηµέρωση στους εργαζόµενους, είτε 
εργάζονται στους χώρους γραφείων, είτε εργάζονται στο 
χώρο του αµαξοστασίου για τη διαδικασία εκκένωσης. 

Πυρανίχνευση – Πυρο̟ροστασία 

Υ̟άρχει µελέτη ̟υρο̟ροστασίας για τις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας, η ο̟οία έχει εγκριθεί α̟ό το αρµόδιο τµήµα της 
Πυροσβεστικής Υ̟ηρεσίας, και έχει εκδοθεί ̟ιστο̟οιητικό 
̟υρασφαλείας. Ολόκληρη η εγκατάσταση καλύ̟τεται α̟ό 
σύστηµα ̟υρανίχνευσης, µε ανιχνευτές κα̟νού ̟ου 
βρίσκονται εγκατεστηµένοι στην οροφή κάθε χώρου και 
ελέγχεται α̟ό κεντρικό ̟ίνακα ̟υρανίχνευσης. Το σύστηµα 
̟υρανίχνευσης είναι συνδεδεµένο και µε συναγερµό ̟ου 
ενεργο̟οιείται σε ̟ερί̟τωση ̟υρκαγιάς. Για την ̟ερί̟τωση 
κατάσβεσης υ̟άρχουν ̟υροσβεστικές φωλιές και 
̟υροσβεστήρες ̟ου είναι αναρτηµένοι σε σταθερά και 
ευδιάκριτα σηµεία. Ο αριθµός τους ό̟ως και η κατανοµή 
τους είναι ε̟αρκής για το εµβαδόν της εγκατάστασης και 
ακολουθούν τις ̟ροβλέψεις της µελέτης ̟υρο̟ροστασίας. 
Ε̟ι̟ρόσθετα, υ̟άρχουν συστήµατα αυτόµατης κατάσβεσης 
µε CO2 και µε υλικό FM 200 για συγκεκριµένους χώρους της 
εγκατάστασης. 

 

 

Λειτουργία δικτύου 

γραµµής 1 

 Α̟ό 05:00 έως 01:00 καθηµερινά 

Λειτουργία δικτύου 

γραµµών 2 & 3 

: Α̟ό 05:30 έως 01:00 καθηµερινά, Παρασκευή και 
Σάββατο ε̟έκταση ωραρίου έως 2:30. 

Λειτουργία δικτύου 

γραµµής Τραµ 

: Α̟ό 05:30 έως 01:00 καθηµερινά, Παρασκευή και 
Σάββατο ε̟έκταση ωραρίου έως 2:30.  
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ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ι 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & 
ΕΥΘΥΝΗΣ  ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
 

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η Ασφαλιστική εταιρεία θα α̟οζηµιώνει τον Ασφαλιζόµενο για κάθε ευθύνη καταβολής 
α̟οζηµίωσης  (συµ̟εριλαµβανοµένων εξόδων, αµοιβών και δα̟ανών του ̟ροβάλλοντος την 
αξίωση τρίτου), σύµφωνα µε τους νόµους ο̟οιασδή̟οτε χώρας, αλλά εξαιρουµένης της 
ευθύνης, η ο̟οία έχει σχέση µε ο̟οιασδή̟οτε δικαστική α̟όφαση, ε̟ιδίκαση, καταβολή ή 
διακανονισµό ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται εντός χωρών ̟ου λειτουργούν σύµφωνα µε το δίκαιο 
των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής ή του Καναδά ( ή ο̟οιασδή̟οτε εντολής ̟ου εκδίδεται 
ο̟ουδή̟οτε στον κόσµο για την εκτέλεση τέτοιας α̟όφασης, καταβολή ή διακανονισµό εν 
µέρει ή συνολικά), εκτός κι αν ο Ασφαλιζόµενος έχει ζητήσει την κατάργηση αυτού του 
̟εριορισµού και έχει α̟οδεχθεί τους όρους ̟ου ̟ροσφέρει η Ασφαλιστική εταιρεία για την 
̟αροχή τέτοιας κάλυψης, η ̟ροσφορά και α̟οδοχή της ο̟οίας ̟ρέ̟ει να ̟ιστο̟οιείται µε 
ειδική ̟ ρόσθετη ̟ ράξη του ̟ αρόντος Ασφαλιστηρίου.Η α̟οζηµίωση αυτή ισχύει µόνο για την 
ευθύνη του Ασφαλιζόµενου, ό̟ως αυτή ορίζεται σε κάθε τµήµα του ̟αρόντος ασφαλιστηρίου 
και η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό τις ε̟ιχειρηµατικές δραστηριότητες ̟ου καθορίζονται στον 
Πίνακα Ασφάλισης, ̟άντοτε σύµφωνα µε τους Γενικούς, Ειδικούς όρους και Εξαιρέσεις κάθε 
τµήµατος και συνολικά του Ασφαλιστηρίου. 

 

Για τους σκο̟ούς του καθορισµού της α̟οζηµίωσης ̟ου ̟αρέχεται, ισχύουν  οι ακόλουθοι 
ορισµοί 

 

“Σωµατική Βλάβη” σηµαίνει το θάνατο, τραυµατισµό, ασθένεια ή ̟άθηση ο̟οιουδή̟οτε  
̟ροσώ̟ου. Περιλαµβάνονται και οι Α̟οθετικές ζηµιές συνε̟εία των Σωµατικών βλαβών 

 

“Ζηµία” σηµαίνει την α̟ώλεια κατοχής ή ελέγχου, ή/καιτ θετική ζηµία σε ενσώµατη 
̟εριουσίασυµ̟εριλαµβανοµένων και των α̟οθετικών ζηµιών 

 

“Ρύ̟ανση” σηµαίνει τη ρύ̟ανση ή µόλυνση της ατµόσφαιρας ή ο̟οιωνδή̟οτε υδάτων, 
εδάφους ή άλλης ενσώµατης ̟εριουσίας 

 

“Προϊόν” σηµαίνει ο̟οιοδή̟οτε ̟εριουσιακό στοιχείο, το ο̟οίο δεν βρίσκεται ̟λέον υ̟ό τη 
φύλαξη ή τον έλεγχο του Ασφαλιζόµενου και το ο̟οίο έχει σχεδιαστεί, εξειδικευτεί, 
διαµορφωθεί, ̟αρασκευαστεί, κατασκευαστεί, εγκατασταθεί, ̟ωληθεί, ̟αρασχεθεί, 
διανεµηθεί, υ̟οβληθεί σε ε̟εξεργασία, συντηρηθεί, τρο̟ο̟οιηθεί ή ε̟ισκευαστεί α̟ό τον 
Ασφαλιζόµενο ή για λογαριασµό του, αλλά δεν ̟εριλαµβάνει τρόφιµα ή ̟οτά, τα ο̟οία 
̟αρέχονται εκ µέρους του Ασφαλιζόµενου, κυρίως ως ̟αροχή ̟ρος τους υ̟αλλήλους του 
Ασφαλιζόµενου. 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
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Στην έννοια του Ασφαλιζόµενου ̟εριλαµβάνονται, αλλά µόνο στο ̟λαίσιο της 
δραστηριότητας του λή̟τη της ασφάλισης, ̟ου αναγράφεται στον ̟ίνακα ασφάλισης:   

κατό̟ιν αίτησης του Ασφαλιζόµενου, ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο, το ο̟οίο συνά̟τει σύµβαση µε 
τον Ασφαλιζόµενο για το σκο̟ό ο̟οιασδή̟οτε ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας, αλλά µόνο 
στο βαθµό ̟ου τέτοια α̟οζηµίωση α̟αιτείται α̟ό τη σύµβαση αυτή και ̟άντοτε σύµφωνα µε 
την ̟αράγραφο 7.3.3 & 12.3 

ανώτερα στελέχη του Ασφαλιζόµενου ̟ου ενεργούν εντός του κύκλου των ε̟αγγελµατικών 
αρµοδιοτήτων τους για την ευθύνη ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την εκτέλεση των ε̟ιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων τους ή/ και ως ιδιώτες (̟ροσω̟ική ευθύνη), ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την 
̟ροσωρινή τους συµβατική σχέση µε υ̟αλλήλους του  Ασφαλιζόµενου. 

Κατό̟ιν αίτησης του Ασφαλιζόµενου, ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο ή εταιρία για την ευθύνη ̟ου 
̟ροκύ̟τει α̟ό την εκτέλεση σύµβασης µόνο για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών εργασίας ̟ρος τον 
Ασφαλιζόµενο. 

Οι υ̟άλληλοι, η ε̟ιτρο̟ή και τα µέλη του αναψυκτήριου του Ασφαλισµένου, των 
κοινωνικών, αθλητικών, ιατρικών, ̟υροσβεστικών  και κοινωφελών οργανισµών µε την 
αντίστοιχη ιδιότητά τους.  

Οι εκ̟ρόσω̟οι ο̟οιουδή̟οτε ̟ροσώ̟ου α̟οζηµιώνεται σύµφωνα µε τον ̟αρόντα όρο 2 σε 
σχέση µε ο̟οιαδή̟οτε ευθύνη ̟ου ̟ροκύ̟τει για τα ̟ρόσω̟α αυτά  

Οι ∆ιευθυντές, οι συνέταιροι, οι υ̟άλληλοι και οι συνοδοί σύζυγοι αυτών, κατά τη διάρκεια 
ε̟αγγελµατικών ταξιδιών. 

 

Με την ̟ροϋ̟όθεση ̟άντα, ότι όλα  αυτά τα ̟ρόσω̟α ή µέρη τηρούν, εκ̟ληρώνουν και 
υ̟όκεινται στους όρους,  ̟ροϋ̟οθέσεις και Εξαιρέσεις του ̟αρόντος Ασφαλιστηρίου, ως αν 
ε̟ρόκειτο για τον Ασφαλιζόµενο. 

 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 

 

Κάθε ̟ρόσω̟ο ή µέρος ̟ου ορίζεται ως Ασφαλιζόµενος στον Πίνακα Ασφάλισης,  
α̟οζηµιώνεται ως τρίτος όσον αφορά ο̟οιεσδή̟οτε αξιώσεις ̟ ροβάλλονται εναντίον του α̟ό 
άλλο ̟ ρόσω̟ο ̟ ου, ε̟ίσης, είναι Ασφαλιζόµενος, υ̟ό την  ̟ ροϋ̟όθεση ότι η συνολική ευθύνη 
της Ασφαλιστικής εταιρείας δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί το συνολικό όριο  ευθύνης, ό̟ως αυτό 
καθορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης.  

 

ΕΞΟ∆Α ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 

 

Η Ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει το σύνολο των εξόδων, αµοιβών και δα̟ανών ̟ου θα 
̟ραγµατο̟οιηθούν α̟ό τον Ασφαλιζόµενο (υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι έχει λάβει την 
̟ροηγούµενη συναίνεση της Ασφαλιστικής εταιρείας  ( Έξοδα Υ̟εράσ̟ισης) 

κατά τη διερεύνηση, υ̟εράσ̟ιση ή διακανονισµό ο̟οιουδή̟οτε συµβάντος 

λόγω εκ̟ροσώ̟ησης σε ο̟οιαδή̟οτε έρευνα ή άλλη διαδικασία όσον αφορά θέµατα ̟ου 
σχετίζονται άµεσα µε ο̟οιοδή̟οτε συµβάν  
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το ο̟οίο α̟οτελεί ή θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει αντικείµενο α̟οζηµίωσης σύµφωνα µε το 
̟αρόν Ασφαλιστήριο 

 

ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

 

Η ευθύνη της Ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή α̟οζηµιώσεων 
(συµ̟εριλαµβανοµένων εξόδων, αµοιβών και δα̟ανών των δικαιούχων), δεν υ̟ερβαίνει το 
̟οσό ̟ου αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης για κάθε τµήµα του Ασφαλιστηρίου ανά 
γεγονός ή σειρά γεγονότων ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την ίδια γενεσιουργό αιτία. Τα όρια 
κάλυψης α̟οτελούν την συνολική ευθύνη της Ασφαλιστικής εταιρείας για το σύνολο των 
γεγονότων. 

 

Τα έξοδα υ̟εράσ̟ισης καθίστανται α̟αιτητά ε̟ι̟λέον των ορίων α̟οζηµίωσης, εκτός και αν 
υ̟άρξει αντίθετη τρο̟ο̟οίηση του ̟αρόντος Ασφαλιστηρίου. 

 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ευθύνη η ο̟οία οφείλεται στην ίδια γενεσιουργό αιτία α̟οτελέσει 
αντικείµενο α̟οζηµίωσης σύµφωνα µε ̟ερισσότερα του ενός τµήµατα του ̟αρόντος 
Ασφαλιστηρίου, κάθε τµήµα θα υ̟όκειται στο δικό του όριο α̟οζηµίωσης, ̟άντοτε µε την 
̟ροϋ̟όθεση ότι το συνολικό ̟οσό της ευθύνης της Ασφαλιστικής εταιρείας δεν υ̟ερβαίνει το 
ανώτατο όριο α̟οζηµίωσης ̟ου ορίζεται στον ̟ίνακα ασφάλισης. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 
 

TMHMA Α – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 

Ο Ασφαλιζόµενος α̟οζηµιώνεται α̟ό αυτό το τµήµα σύµφωνα µε την Έκταση Κάλυψης για 
Σωµατική βλάβη ή/και Ζηµία τρίτου ̟ου ̟ροκλήθηκε κατά την διάρκεια της Περιόδου  
Ασφάλισης, εξαιρουµένης όµως της ευθύνης ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό:  

6.1 Ρύ̟ανση 

6.2 ή συνδέεται µε ο̟οιοδή̟οτε ̟ροϊόν. 
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TMHMA Α – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Αυτό το Τµήµα δεν καλύ̟τει ευθύνη: 

 

7.1. ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την κυριότητα, κατοχή ή χρήση ο̟οιουδή̟οτε µηχανοκίνητου 
οχήµατος ή ρυµουλκούµενου, χρησιµο̟οιούµενο α̟ό τον ίδιο τον Ασφαλιζόµενο ή  για 
λογαριασµό του, εκτός α̟ό  τη ευθύνη ̟ου: 

7.1.1  ̟ροκύ̟τει α̟ό την χρήση ο̟οιουδή̟οτε εργαλείου ή ̟ροσαρτήµατος το ο̟οίο  
α̟οτελεί µέρος ή είναι συνδεδεµένο ή κατά τη χρήση του συνδέεται µε ο̟οιοδή̟οτε όχηµα ή 
ρυµουλκούµενο.  
 

7.1.2  ̟ροκύ̟τει ̟έραν των ορίων ο̟οιουδή̟οτε δρόµου ή οδικής αρτηρίας, και ̟ροκλήθηκε 
α̟ό την φόρτωση ή εκφόρτωση ο̟οιουδή̟οτε οχήµατος ή ρυµουλκούµενου.   
7.1.3 ̟ροκύ̟τει α̟ό ζηµία σε ο̟οιαδή̟οτε γέφυρα, γεφυρο̟λάστιγγα, δρόµο, ως α̟οτέλεσµα 
του βάρους ο̟οιουδή̟οτε µηχανοκίνητου οχήµατος ή ρυµουλκούµενου ή του φορτίου αυτού. 
7.1.4 ̟ροκύ̟τει α̟ό µηχανοκίνητο όχηµα ή ρυµουλκούµενο, το ο̟οίο βρίσκεται 
̟ροσωρινά υ̟ό τη φύλαξη ή τον έλεγχο του Ασφαλιζόµενου, µε σκο̟ό τη στάθµευση  

 

Πάντα υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση  ότι δεν ̟ρόκειται για ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροβλέ̟εται ̟αροχή 
α̟οζηµίωσης α̟ό υ̟οχρεωτική  εκ του νόµου ασφάλιση ή για ̟εριστατικό για το ο̟οίο έχει 
αναλάβει την ευθύνη η κυβέρνηση ή κά̟οια άλλη αρµόδια αρχή.  

 

7.2 ̟ου  ̟ροκύ̟τει α̟ό τη σχέση κυριότητας, κατοχή ή χρήση α̟ό ή δια λογαριασµό του 
ασφαλιζόµενου ο̟οιουδή̟οτε αεροσκάφους, θαλάσσιου σκάφους ή σκάφους τύ̟ου 
χόβερκραφτ (εκτός α̟ό τα σκάφη τα ο̟οία δεν ξε̟ερνούν σε µήκος τα 5 µέτρα και ̟λέουν 
α̟οκλειστικά και µόνο εντός εσωτερικών ̟λωτών οδών). 

 

7.3.  ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό ζηµία σε ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου ανήκουν, είναι 
χρονοµισθωµένα ή µισθωµένα ή έχουν αγοραστεί µε δάνειο α̟ό τον Ασφαλιζόµενο ή µε 
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο βρίσκονται υ̟ό την φροντίδα, τη φύλαξη  ή τον έλεγχο του 
Ασφαλιζόµενου, εκτός α̟ό: 

7.3.1  κτίρια (ή το ̟εριεχόµενο τους) ̟ου ̟ροσωρινά χρησιµο̟οιούνται α̟ό τον 
Ασφαλιζόµενο για εργασίες εντός αυτών, ή/και άλλη ιδιοκτησία ̟ου ̟ροσωρινώς βρίσκεται 
στην κατοχή του Ασφαλιζόµενου και χρησιµο̟οιείται για εργασίες (αλλά ουδεµία 
α̟οζηµίωση ̟αρέχεται για ζηµία ̟ου θα ̟ροκληθεί σε εκείνο το µέρος της ιδιοκτησίας στο 
ο̟οίο γίνονται εργασίες α̟ό τον Ασφαλιζόµενο και η ο̟οία ζηµία θα ̟ροκληθεί α̟ό αυτές 
τις εργασίες).  

7.3.2 ρουχισµό και ̟ροσω̟ικά αντικείµενα ̟ου ανήκουν σε εργαζόµενους  και ε̟ισκέ̟τες 
του Ασφαλιζόµενου.  

7.3.3 κτίρια ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό τον Ασφαλιζόµενο στον βαθµό ̟ου ο 
Ασφαλιζόµενος θα ήταν υ̟εύθυνος ελλείψει οιασδή̟οτε ειδικής συµφωνίας.  
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ΤΜΗΜΑ Β – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 

Ο Ασφαλιζόµενος α̟οζηµιώνεται α̟ό αυτό το Τµήµα αυτό σύµφωνα µε την Έκταση Κάλυψης 
για Σωµατική βλάβη ή/και ζηµία τρίτου ̟ου ̟ροκλήθηκε στο σύνολό της κατά την διάρκεια 
της Περιόδου  Ασφάλισης  εξαιτίας  Περιβαλλοντικής ρύ̟ανσης, µόνο όµως στην ̟ερί̟τωση 
̟ου ο Ασφαλιζόµενος µ̟ορεί να α̟οδείξει ότι η συγκεκριµένη Περιβαλλοντική Μόλυνση 

 

ήταν το άµεσο α̟οτέλεσµα ενός αιφνίδιου, α̟ρόο̟του και ̟ροσδιορίσιµου γεγονότος ̟ου 
έλαβε χώρα κατά την Περίοδο Ασφάλισης.  

δεν ήταν το άµεσο α̟οτέλεσµα της α̟οτυχίας του Ασφαλιζόµενου να λάβει εύλογα 
̟ρολη̟τικά µέτρα για την α̟οφυγή τέτοιας Περιβαλλοντικής Ρύ̟ανσης.   

 

ΤΜΗΜΑ Β - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Το Τµήµα αυτό υ̟όκειται στις Εξαιρέσεις των Τµηµάτων Α 7. (TMHMA Α – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ) 
& Γ 11. (TMHMA Γ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ), καθώς ε̟ίσης δεν καλύ̟τει και την Ευθύνη ̟ ου ̟ ροκύ̟τει 
α̟ό ή/και: 

 

 Ζηµίες σε κτίρια ̟ου ανήκουν ή ανήκαν ο̟οιαδή̟οτε στιγµή στο ̟αρελθόν  στην ιδιοκτησία 
του Ασφαλιζόµενου ή ενοικιάζονταν α̟ό τον Ασφαλιζόµενο.  

 Ζηµία σε έδαφος ή ύδατα µέσα ή κάτω α̟ό τα όρια ο̟οιουσδή̟οτε εδαφικού τµήµατος ή 
κτιρίων ̟ου ανήκουν ή ανήκαν ο̟οιαδή̟οτε στιγµή στο ̟αρελθόν, ή ήταν µισθωµένα α̟ό 
τον Ασφαλιζόµενο ή βρίσκονταν  υ̟ό την φροντίδα,  τη φύλαξη ή τον έλεγχο του. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ -  ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

 

Ο Ασφαλιζόµενος α̟οζηµιώνεται α̟ό  αυτό το Τµήµα σύµφωνα µε την Έκταση Κάλυψης για 
Σωµατικές βλάβες ή/και Ζηµίες τρίτου, οι  ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν σε σχέση µε ο̟οιοδή̟οτε 
Προϊόν και όχι για ευθύνη η ο̟οία οφείλεται σε Ρύ̟ανση, και οι ο̟οίες Σωµατικές βλάβες 
και/ή Υλικές ζηµίες ε̟έρχονται  κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
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Το ̟αρόν Τµήµα δεν καλύ̟τει ευθύνη: 
 

 

 

για Ζηµία σε ο̟οιοδή̟οτε Προϊόν ή τµήµα αυτού 

για έξοδα τα ο̟οία ̟ ροέκυψαν α̟ό την ε̟ισκευή, ε̟αναφορά, τρο̟ο̟οίηση ή αντικατάσταση 
ο̟οιουδή̟οτε Προϊόντος ή µέρους αυτού ή/και ο̟οιαδή̟οτε οικονοµική ζηµία ̟ ου οφείλεται 
στην ανάγκη τέτοιας ε̟ισκευής, ε̟αναφοράς, τρο̟ο̟οίησης ή αντικατάστασης 

η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό την ανάκληση ο̟οιουδή̟οτε Προϊόντος ή τµήµατος αυτού 

η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό ο̟οιοδή̟οτε ̟ροϊόν ή τµήµα αυτού, το ο̟οίο µε γνώση του 
Ασφαλισµένου ̟ρόκειται να ενσωµατωθεί στη δοµή, το µηχανισµό ή τους µηχανισµούς 
ελέγχου ο̟οιουδή̟οτε αεροσκάφους. 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  TOY  ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Το ̟αρόν ασφαλιστήριο δεν καλύ̟τει ευθύνη: 
 

 

 

 

η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό την εκούσια, ενσυνείδητη ή εκ ̟ροθέσεως συµ̟εριφορά της τεχνικής ή 
διοικητικής διευθυντικής οµάδας του Ασφαλιζόµενου ως ̟ρος την ανάγκη λήψης όλων των 
εύλογων µέτρων για την ̟ρόληψη Σωµατικής Βλάβης ή Ζηµίας 
 

για α̟αίτηση η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό Σωµατική Βλάβη ο̟οιουδή̟οτε ̟ροσώ̟ου ̟ου 
συνδέεται µε σύµβαση εργασίας, α̟ασχόλησης ή εκ̟αίδευσης ή την ̟αροχή µόνο υ̟ηρεσιών 
εργασίας µε τον Ασφαλιζόµενο, όταν τέτοια σωµατική βλάβη ̟ροκύ̟τει α̟ό την εκτέλεση 
αυτής της σύµβασης. 
 

η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό α̟οζηµιωτικές ρήτρες, ̟οινικές ρήτρες ή εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, 
εκτός κι αν α̟οδειχθεί ότι η ευθύνη θα υ̟ήρχε ακόµα και εάν δεν υ̟ήρχαν τέτοιες ρήτρες ή 
εγγυήσεις 

η ο̟οία ̟ροκαλείται άµεσα ή έµµεσα, ε̟έρχεται ή οφείλεται σε ̟όλεµο, εισβολή, ενέργεια 
ξένου εχθρού, εχθρο̟ραξίες  (είτε κηρυχθεί ̟όλεµος είτε όχι), εµφύλιο ̟όλεµο, ανταρσία, 
ε̟ανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική εξουσία ή σφετερισµό εξουσίας. 
 

η ο̟οία ̟ροκαλείται ή ̟ροκύ̟τει άµεσα ή έµµεσα α̟ό: 
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ιονίζουσα ακτινοβολία ή µόλυνση α̟ό ραδιενέργεια α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ̟υρηνικά καύσιµα ή 
̟υρηνικά α̟όβλητα α̟ό την ανάφλεξη ̟υρηνικών καυσίµων 

τις ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες ε̟ικίνδυνες ιδιότητες ο̟οιουδή̟οτε εκρηκτικού 
̟υρηνικού εξο̟λισµού ή ο̟οιουδή̟οτε ̟υρηνικού στοιχείου  αυτού 
 

για το ̟οσό της α̟αλλαγής, ό̟ως αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, ̟ου βαρύνει ̟λήρως 
τον ασφαλισµένο για κάθε αξίωση ή σειρά αξιώσεων ̟ ου οφείλονται σε µία γενεσιουργό αιτία. 
(εάν ένα ̟ροϊόν α̟ό κά̟οια ήδη έτοιµη ̟αρτίδα ή ̟αρτίδα ̟ου βρίσκεται ακόµη στη 
διαδικασία ̟αραγωγής δηµιουργήσει  φθορά  σε ιδιοκτησία ή/και σωµατική βλάβη  σε 
̟ερισσότερα α̟ό ένα άτοµα , τότε το σύνολο των σωµατικών βλαβών και των υλικών ζηµιών 
̟ου ̟ροκλήθηκε α̟ό αυτήν την ̟αρτίδα θα θεωρηθεί ως ζηµία ̟ροκληθείσα α̟ό την ίδια 
γενεσιουργό αιτία) 
 

η ο̟οία α̟οτελεί αντικείµενο ασφάλισης ο̟οιουδή̟οτε άλλου ασφαλιστηρίου και το ̟αρόν 
ασφαλιστήριο δεν θα α̟οτελεί συν-ασφαλιστήριο αυτής της άλλης ασφάλισης 

για α̟οφάσεις ή α̟οζηµιώσεις ̟ου έχουν χαρακτήρα τιµωρίας, είτε µε τη µορφή ̟ροστίµων, 
̟οινών, χρηµατικών ικανο̟οιήσεων ή µε ο̟οιαδή̟οτε άλλη ̟αρόµοια µορφή.   
 

για α̟ώλεια, σωµατική βλάβη, ζηµία, κόστος ή δα̟άνη ο̟οιασδή̟οτε φύσης ̟ου ̟ροκύ̟τει 
άµεσα ή έµµεσα α̟ό, ή σχετίζεται µε ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη τροµοκρατίας, ανεξαρτήτως 
οιασδή̟οτε άλλης αιτίας ή γεγονότος ̟ου συντελεί ταυτόχρονα, ή σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη 
αλληλουχία γεγονότων σχετιζόµενα µε την ζηµιά.  

Για τους σκο̟ούς της εξαίρεσης αυτής, ως ̟ράξη τροµοκρατίας νοείται µια ̟ράξη, η ο̟οία 
συµ̟εριλαµβάνει αλλά δεν ̟εριορίζεται στη χρήση βίας ή / και α̟ειλής βίας, ο̟οιουδή̟οτε 
̟ροσώ̟ου ή οµάδας ̟ροσώ̟ων, είτε διενεργείται  αυτοβούλως ή για λογαριασµό ή σε 
συνεργασία µε ο̟οιαδή̟οτε οργάνωση(εις) ή κυβέρνηση(σεις) για ̟ολιτικούς, θρησκευτικούς, 
ιδεολογικούς ή ̟αρόµοιους σκο̟ούς, συµ̟εριλαµβανοµένης της ̟ρόθεσης για ε̟ιρροή 
κυβέρνησης ή /και εκφοβισµού του κοινού ή µέρους αυτού. 
Αυτή η εξαίρεση συµ̟εριλαµβάνει ε̟ίσης  την α̟ώλεια, σωµατική βλάβη, ζηµία ή έξοδα 
οιασδή̟οτε φύσης, ̟ου ̟ροκαλούνται  άµεσα ή έµµεσα,  α̟ορρέουν ή σχετίζονται µε 
ο̟οιαδή̟οτε ̟ ράξη ̟ ου λαµβάνει χώρα στα ̟ λαίσια του ελέγχου, ̟ αρεµ̟όδισης,  καταστολής 
ή ̟ου µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο συνδέεται µε τροµοκρατική ̟ράξη. 
Σε ̟ερί̟τωση ισχυρισµού της Ασφαλιστικής Εταιρείας, ότι λόγω της συγκεκριµένης εξαίρεσης 
δεν καλύ̟τεται ο̟οιαδή̟οτε α̟ώλεια, σωµατική βλάβη, ζηµία ή έξοδα, ο Ασφαλιζόµενος 
φέρει το βάρος για την α̟όδειξη του αντιθέτου.   
 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου µέρος αυτού του Τµήµατος είναι άκυρο ή ανίσχυρο, αυτό δεν θα 
ε̟ηρεάσει το υ̟όλοι̟ο, το ο̟οίο θα ̟αραµείνει σε ̟λήρη ισχύ. 

 

ΕΥΘΥΝΗ 

̟ου ̟ροκλήθηκε άµεσα ή έµµεσα, ή φαίνεται ότι ̟ροκλήθηκε ή α̟οδίδεται εξολοκλήρου ή εν 
µέρει ή ̟ ροκύ̟τει α̟ό την ύ̟αρξη ή έκθεση σε αµίαντο ή/και υλικών ̟ ου ̟ εριέχουν  αµίαντο.  
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για ο̟οιαδή̟οτε υ̟οχρέωση υ̟εράσ̟ισης ο̟οιασδή̟οτε αξίωσης ή αγωγής  κατά του 
Ασφαλιζόµενου και των Εξόδων Υ̟εράσ̟ισης ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό αυτή, για ευθύνη ̟ου 
φαίνεται ότι έχει εγερθεί δυνάµει της ̟αραγράφου  12.10.1. 

 

ευθύνη α̟ό κατασκευαστικές εργασίες, αλλά ̟αρέχεται κάλυψη για ευθύνη ̟ου ̟ροκύ̟τει 
α̟ό εργασίες γενικής συντήρησης και ε̟ισκευών σε υ̟άρχουσες εγκαταστάσεις.  
 

Ευθύνη ̟ου ̟ροκύ̟τει άµεσα ή έµµεσα ή α̟οδίδεται ή ̟ροέρχεται α̟ό Ε̟αγγελµατική 
Ευθύνη. 
 

Ευθύνη ̟ου ̟ροκύ̟τει άµεσα ή έµµεσα ή α̟οδίδεται ή ̟ροέρχεται α̟ό Ε̟αγγελµατική 
Ασθένεια.  
 

Ευθύνη για γεγονότα ̟ου έχουν συµβεί κατά τη διάρκεια της ̟εριόδου Ασφάλισης  ως 
α̟οτέλεσµα ο̟οιασδή̟οτε διακο̟ής ή διακύµανσης στην τάση του ηλεκτρικού ρεύµατος ή 
στην ̟αροχή του νερού. 
 

Ευθύνη ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την α̟οτυχία του Ασφαλιζόµενου να εκτελέσει τις υ̟οχρεώσεις 
του ως α̟οτέλεσµα «Ανωτέρας Βίας»   
Για τους σκο̟ούς αυτού το ασφαλιστηρίου ως «Ανωτέρα Βία» νοείται η Θεοµηνία 
(συµ̟εριλαµβανοµένων της φωτιάς, ̟ληµµύρας, σεισµού, καταιγίδας, ανεµοστρόβιλου ή 
κά̟οιας άλλης φυσικής καταστροφής), ̟όλεµος, εισβολή, ενέργειες εξωτερικών εχθρών, 
εχθρο̟ραξίες (ανεξαρτήτως εάν έχει κηρυχτεί ̟όλεµος), εµφύλιος ̟όλεµος, ανταρσία, 
ε̟ανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή σφετερισµός αυτής, δήµευση ̟εριουσίας, τροµοκρατικές 
ενέργειες, εθνικο̟οίηση, κύρωση α̟ό την κυβέρνηση, ̟αρακώλυση, εµ̟άργκο, εργατική 
διαφορά, α̟εργία, αντα̟εργία ή διακο̟ή ή α̟οτυχία των υ̟ηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας ή 
τηλεφωνίας.  
 
Σε ̟ερί̟τωση ισχυρισµού της Ασφαλιστικής εταιρείας ότι λόγω της συγκεκριµένης εξαίρεσης 
δεν καλύ̟τεται ο̟οιαδή̟οτε α̟ώλεια, σωµατική βλάβη, ζηµία ή έξοδα, ο Ασφαλιζόµενος 
φέρει το βάρος α̟όδειξης του αντιθέτου.   
 

  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ  
 

(Οι Όροι 13.1 ως 13.4 τίθενται ως ̟ ροϋ̟όθεση της ευθύνης της Ασφαλιστικής εταιρείας για την 
̟αροχή α̟οζηµίωσης σύµφωνα µε το ̟αρόν ασφαλιστήριο) 
 

Ο Ασφαλιζόµενος θα ̟ροβαίνει σε γρα̟τή ειδο̟οίηση στην Ασφαλιστική εταιρεία, το 
συντοµότερο δυνατόν σε σχέση µε ο̟οιοδή̟οτε συµβάν, το ο̟οίο µ̟ορεί να α̟οτελέσει βάση 
αξίωσης, σύµφωνα µε το ̟αρόν ασφαλιστήριο και θα ̟αρέχει ο̟οιαδή̟οτε ̟ρόσθετη 
̟ληροφορία, την ο̟οία µ̟ορεί να ζητήσει η Ασφαλιστική εταιρεία. Κάθε αξίωση, ένταλµα, 
κλήτευση ή αγωγή και όλα τα σχετικά έγγραφα θα ̟ροωθούνται στην Ασφαλιστική εταιρεία 
αµέσως µόλις ̟αραλαµβάνονται α̟ό τον Ασφαλιζόµενο. 
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Ουδεµία α̟οδοχή ευθύνης, ̟ροσφορά, υ̟όσχεση ή καταβολή ̟οσών θα ̟ραγµατο̟οιείται 
̟ρος ή εκ µέρους του Ασφαλιζόµενου χωρίς την ̟ροηγούµενη γρα̟τή συγκατάθεση της 
Ασφαλιστικής εταιρείας, η ο̟οία µ̟ορεί να αναλάβει και να διεξάγει στο όνοµα του 
Ασφαλιζόµενου την υ̟εράσ̟ιση ή τον διακανονισµό ο̟οιασδή̟οτε αξίωσης, ή να αναλάβει 
στο όνοµα του Ασφαλιζόµενου ̟ρος ίδιον όφελος σε σχέση µε ο̟οιαδή̟οτε αξίωση για 
α̟οζηµίωση, και θα έχει ̟λήρη ευχέρεια στη διεξαγωγή  ο̟οιωνδή̟οτε διαδικασιών και τον 
διακανονισµό ο̟οιασδή̟οτε αξίωσης, ενώ ο Ασφαλιζόµενος θα ̟ αρέχει κάθε ̟ ληροφορία και 
βοήθεια την ο̟οία µ̟ορεί ευλόγως να ζητήσει η Ασφαλιστική εταιρεία. 
 

Ο Ασφαλιζόµενος θα ειδο̟οιεί το συντοµότερο δυνατόν αναφορικά µε ο̟οιοδή̟οτε γεγονός 
ή συµβάν, το ο̟οίο µεταβάλλει ουσιαστικά τις ̟ληροφορίες ̟ου ̟αρασχέθηκαν  στην 
Ασφαλιστική εταιρεία κατά τον χρόνο σύναψης του ̟αρόντος ασφαλιστηρίου και η 
Ασφαλιστική εταιρεία µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιεί τους όρους του ̟αρόντος ασφαλιστηρίου 
σύµφωνα µε την σ̟ουδαιότητα της µεταβολής. 
 

Όταν τα ασφάλιστρα βασίζονται, καταρχάς, σε εκτιµήσεις του Ασφαλιζόµενου (ενδεικτικά 
αναφέρονται ο εκτιµώµενος ετήσιος κύκλος εργασιών, η µισθοδοσία κ.λ̟.), ο Ασφαλιζόµενος 
θα τηρεί ακριβή αρχεία αυτών, και µετά τη λήξη της ̟εριόδου ασφάλισης θα δηλώσει το 
συντοµότερο δυνατόν τα στοιχεία ̟ου θα ζητήσει η Ασφαλιστική εταιρεία. Στη συνέχεια το 
ασφάλιστρο θα εκκαθαρίζεται και η διαφορά θα καταβάλλεται α̟ό τον Ασφαλιζόµενο ή θα 
ε̟ιστρέφεται σε αυτόν, ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση, µε βάση το ελάχιστο ασφάλιστρο ̟ου 
µ̟ορεί να ισχύσει. Είναι ευνόητο ότι αυτός ο Γενικός Όρος 13.4 δεν θα ισχύει σε ̟ερί̟τωση 
̟ροκαθορισµένου σταθερού ασφαλίστρου  
 

Η Ασφαλιστική εταιρεία µ̟ορεί ο̟οτεδή̟οτε να α̟οζηµιώσει τον Ασφαλιζόµενο, σε σχέση µε 
ο̟οιαδή̟οτε αξίωση ή σειρά αξιώσεων σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο, για τις ο̟οίες 
καθορίζεται όριο α̟οζηµίωσης, και το ̟οσό αυτού του Ορίου (µετά την αφαίρεση 
ο̟οιωνδή̟οτε ̟οσών έχουν ήδη καταβληθεί) ή ο̟οιοδή̟οτε µικρότερο ̟οσό για το ο̟οίο 
µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί διακανονισµός αξιώσεων, και κατά την καταβολή αυτή, η 
Ασφαλιστική εταιρεία θα α̟οχωρήσει α̟ό τη διεξαγωγή και έλεγχο και δεν θα φέρει 
̟εραιτέρω ευθύνη σε σχέση µε τέτοιες αξιώσεις, εκτός α̟ό την καταβολή εξόδων υ̟εράσ̟ισης, 
τα ο̟οία έχουν ̟ροκύψει ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία  καταβολής (εκτός και αν το όριο 
α̟οζηµίωσης αναφέρεται ότι ̟εριλαµβάνει τα έξοδα υ̟εράσ̟ισης) 

 

 

Με την ̟ροϋ̟όθεση ότι η Ασφαλιστική εταιρεία θα ασκήσει το δικαίωµα για την ανωτέρω 
ε̟ιλογή και το ̟οσό ο̟οιασδή̟οτε αξίωσης ή σειράς αξιώσεων υ̟ερβεί το όριο α̟οζηµίωσης, 
και το υ̟ερβάλλον αυτό ̟οσό είναι ασφαλισµένο ολικά ή µερικά, ενώ τα έξοδα υ̟εράσ̟ισης 
είναι καταβλητέα ε̟ι̟λέον του ορίου α̟οζηµίωσης, σύµφωνα µε το ̟αρόν ασφαλιστήριο, η 
Ασφαλιστική εταιρεία θα συνεισφέρει κατά το µερίδιο των ε̟ακόλουθων εξόδων υ̟εράσ̟ισης 
τα ο̟οία ̟ροκύ̟τουν, µε την ̟ροηγούµενη συναίνεσή  της.  
 

Ο̟οιαδή̟οτε διαφορά  σχετίζεται µε την ερµηνεία του ̟αρόντος Ασφαλιστηρίου ή/ και του 
Πίνακα Ασφάλισης, θα ε̟ιλύεται σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας ό̟ως αυτή 
̟ροσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 
Ο Ασφαλιζόµενος και η Ασφαλιστική εταιρεία υ̟όκεινται στην α̟οκλειστική δωσιδικία 
ο̟οιουδή̟οτε αρµοδίου ∆ικαστηρίου αυτής της χώρας και συµφωνούν στην εκ̟λήρωση όλων 
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των α̟αραίτητων όρων για τη δωσιδικία αυτού του δικαστηρίου. Όλα τα ζητήµατα ̟ου 
̟ροκύ̟τουν α̟ό το ̟αρόν ασφαλιστήριο θα ρυθµίζονται σύµφωνα µε το δίκαιο και την 
̟ρακτική αυτού του δικαστηρίου 
 

Ο̟οιαδή̟οτε φράση ή λέξη στο ̟αρόν ασφαλιστήριο θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους 
νόµους της χώρας, ό̟ως αυτή ̟ροσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο και 
ο Πίνακας Ασφάλισης θεωρούνται ως µια ενιαία σύµβαση και ο̟οιαδή̟οτε λέξη ή έκφραση 
στην ο̟οία α̟οδίδεται συγκεκριµένη έννοια σε ο̟οιοδή̟οτε σηµείο του ̟αρόντος 
ασφαλιστηρίου ή τµήµατος αυτού, θα έχει αυτή τη συγκεκριµένη έννοια ό̟ου συναντάται. 
 

Η Ασφαλιστική εταιρεία µ̟ορεί να καταγγείλει το ̟αρόν ασφαλιστήριο µόνο για τους 
συγκεκριµένους λόγους ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον Νόµο 2496/1997 ̟ερί ασφαλιστικών 
συµβάσεων και α̟ό ο̟οιαδή̟οτε άλλη σχετική νοµοθεσία. 
 

Εάν ο̟οιαδή̟οτε αξίωση α̟ό το ̟αρόν ασφαλιστήριο ενέχει στοιχεία α̟άτης, θα 
α̟οσβήνονται  όλα τα ωφελήµατα ̟ου ̟αρέχονται α̟ό το ̟αρόν Ασφαλιστήριο. 
 

Εάν το ̟ αρόν ασφαλιστήριο λήξει, καταγγελθεί ή ακυρωθεί ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη κά̟οιο 
̟εριστατικό ζηµίας, η Ασφαλιστική εταιρεία θα  ευθύνεται ως εάν η ζηµία είχε συµβεί  κατά 
την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου.  
 

Όρος Υ̟όγειων Εργασιών 
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι κατά ̟αρέκκλιση,  των εξαιρέσεων και των  όρων του 
̟αρόντος Ασφαλιστηρίου, η Ασφαλιστική εταιρεία υ̟οχρεούνται να α̟οζηµιώσει τον 
Ασφαλιζόµενο σε ̟ερί̟τωση α̟ώλειας ή ζηµίας σε υφιστάµενα καλώδια ή/και σωληνώσεις ή 
άλλες υ̟ηρεσίες, µόνο εφόσον ̟ρο της έναρξης των εργασιών ο Ασφαλιζόµενος είχε έρθει σε 
συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υ̟ηρεσίες/Αρχές σχετικά µε την ακριβή το̟οθεσία των καλωδίων  
ή/και σωληνώσεων ή άλλων υ̟ηρεσιών.  
Η α̟οζηµίωση (σε κάθε ̟ερί̟τωση) δεν θα ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει το ̟ραγµατικό κόστος 
ε̟ισκευών ή αντικατάστασης των καλωδίων ή/και σωληνώσεων ή άλλων υ̟ηρεσιών σύµφωνα 
µε την εκτίµηση ανεξάρτητου εκτιµητή και δεν θα καλύ̟τει ε̟ι̟ρόσθετα έξοδα α̟ώλειας 
χρήσης ή ̟οινών 

ή/και ̟ροστίµων ̟ου θα ε̟ιβληθούν στον Ασφαλιζόµενο α̟ό τις αρµόδιες αρχές σαν 
α̟οτέλεσµα ε̟ακόλουθης  α̟ώλειας ή ζηµίας.   

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Κατά ̟αρέκκλιση ̟αντός αντιθέτου όρου, το ̟αρόν Ασφαλιστήριο υ̟όκειται στις ακόλουθες 
ε̟ι̟ρόσθετες  ρήτρες, σε σχέση µε ο̟οιαδή̟οτε α̟όφαση, τελεσίδικη ή µη, ̟ληρωµή ή 
διακανονισµό ̟ου λαµβάνουν χώρα εντός χωρών ̟ου διέ̟ονται α̟ό το δίκαιο των 
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής ή του Καναδά. 

Εξαίρεση υ̟’αριθµ. 4 – ΝΜΑ1686 ∆ιαρροής, Μόλυνσης, Ρύ̟ανσης 
Βιοµηχανικών Κινδύνων 
Το ̟αρόν ασφαλιστήριο δεν καλύ̟τει ευθύνη α̟ορρέουσα α̟ό: 

(α) Τραυµατισµό ̟ροσώ̟ου ή Σωµατική Βλάβη ή ζηµιά σε ή α̟ώλεια χρήσης αµέσως ή 
εµµέσως ̟ροκληθείσα α̟ό διαρροή, µόλυνση ή ρύ̟ανση 
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(β) το κόστος α̟οµάκρυνσης, εξουδετέρωσης ή καθαρισµού των µολυσµένων, ρυ̟ανθεισών ή 
διαρρεουσών ουσιών  

(γ) Πρόστιµα, ̟οινές, ή ζηµίες τιµωρητικού ή ̟αραδειγµατικού χαρακτήρα  

        13.12.2. Ρήτρα εξαίρεσης τιµωρητικών ή ̟αραδειγµατικού χαρακτήρα ζηµιών – ΝΜΑ 
1933 

Κατά ̟αρέκκλιση ̟αντός αντιθέτου όρου, το ̟αρόν ασφαλιστήριο δεν   καλύ̟τει ̟ρόστιµα 
και ζηµίες µε ̟αραδειγµατικό ή, τιµωρητικό χαρακτήρα  

         13.12.3. Ρήτρα εξόδων  

Το όριο ευθύνης για κάθε α̟αίτηση σε συνδυασµό µε τα ανακτηθέντα νοµικά έξοδα καθώς και 
τα κόστη και έξοδα ̟ροερχόµενα α̟ό την υ̟εράσ̟ιση ή τον διακανονισµό τέτοιας α̟αίτησης 
δεν µ̟ορούν να υ̟ερβούν το συνολικό όριο ευθύνης ό̟ως ορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 1: ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘ’ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Παρά τα όσα αναφέρονται στην εξαίρεση 7.1 του ̟αρόντος Ασφαλιστηρίου, η Ασφαλιστική 
εταιρία θα α̟οζηµιώνει τον Ασφαλισµένο σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου, για 
την ευθύνη ̟ου α̟ορρέει α̟ό την κατοχή, την ιδιοκτησία ή τη χρήση α̟ό τον Ασφαλισµένο 
ή για λογαριασµό του, σε σχέση µε την Ασφαλισµένη Ε̟αγγελµατική ∆ραστηριότητα, 
ο̟οιουδή̟οτε αυτοκινήτου συµ̟εριλαµβανοµένων µηχανηµάτων έργων και βαρέων 
οχηµάτων καθ’ υ̟έρβαση των υ̟οχρεωτικών ορίων ευθύνης ̟ου ορίζει η κείµενη νοµοθεσία 

 

Η κάλυψη ισχύει µε τις εξής ̟ροϋ̟οθέσεις: 

(α) Θα ̟ρέ̟ει να διατηρούνται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της ̟αρούσας ασφάλισης  
̟ρωταρχικά ασφαλιστήρια συµβόλαια υ̟οχρεωτικής ασφάλισης (primary policies) για όλα τα 
οχήµατα του Ασφαλιζόµενου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

 (i) Τα όρια ευθύνης ̟ου θα ισχύουν στα ̟ρωταρχικά ασφαλιστήρια συµβόλαια 
υ̟οχρεωτικής ασφάλισης, σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ̟ρέ̟ει να είναι µικρότερα α̟ό τα 
υ̟οχρεωτικά όρια ̟ου ορίζει κάθε φορά η κείµενη σχετική νοµοθεσία, τα ο̟οία για την 
̟αρούσα ̟ερίοδο ανέρχονται σε 1.220.000,00 Ευρώ ανά άτοµο για σωµατικές βλάβες και 
1.220.000,00  Ευρώ ανά συµβάν για Υλικές Ζηµίες. 

 (ii) Η α̟οζηµίωση θα ισχύει µόνο για την ευθύνη του Ασφαλιζόµενου ̟ου 
α̟ορρέει α̟ό τη χρήση των οχηµάτων, εντός της χώρας ̟ου αναφέρεται στον όρο για το 
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο  και τη ∆ικαιοδοσία του ̟ίνακα ασφάλισης.  

(β) Η Ασφαλιστική εταιρία δεν θα έχει καµία ευθύνη για ο̟οιαδή̟οτε ζηµία στο οχήµατα 
του Ασφαλισµένου ή στο ̟εριεχόµενό τους. 

  (γ) Η κάλυψη ̟ου ̟αρέχεται µε την ̟αρούσα ε̟έκταση, ̟εριορίζεται στο ̟εδίο κάλυψης 
̟ου ̟αρέχεται α̟ό τα ̟ρωταρχικά ασφαλιστήρια και δεν εφαρµόζεται: 

(i) Σε ο̟οιαδή̟οτε α̟αλλαγή ̟ου ισχύει σε αυτά 

(ii) Εκτός εάν και µέχρις ότου οι Ασφαλιστικές εταιρείες του ̟ρωταρχικού συµβολαίου 
καταβάλουν ι ή υ̟οχρεωθούν να ̟ληρώσει το ̟λήρες ̟οσό του ορίου α̟οζηµίωσής τους 
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(δ) Αναφορικά µε την ̟αρούσα ε̟έκταση κάλυψης, το όριο ευθύνης δεν θα υ̟ερβαίνει τα 
3.000.000,00 Ευρώ ανά ζηµιογόνο γεγονός ή σειρά ζηµιογόνων γεγονότων  ̟ου ̟ροέρχονται 
α̟ό µία αιτία /  ένα συµβάν και 6.000.000 Ευρώ αθροιστικά για όλη την ̟ερίοδο ασφάλισης. 

(ε) Περιλαµβάνεται και η ευθύνη α̟ό µεταφερόµενο φορτίο µέχρι 500.000,00 Ευρώ ανά 
ζηµιογόνο γεγονός και 1.000.000,00 Ευρώ συνολικά κατ’ έτος  καθ’ υ̟έρβαση του 
ασφαλιστηρίου υ̟οχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης οχηµάτων 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 2 : ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Τηρουµένων όλων των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής Σύµβασης Αστικής Ευθύνης και των 
όρων ̟ου αναφέρονται στο  Ασφαλιστήριο, στο µέτρο ̟ου αυτοί δεν τρο̟ο̟οιούνται µε τον 
̟αρόντα ειδικό όρο, η Εταιρία καλύ̟τει την ευθύνη του ασφαλιζόµενου έναντι του 
α̟ασχολούµενου στην υ̟ηρεσία του εργατοϋ̟αλληλικού ̟ροσω̟ικού  για τους ̟αρακάτω 
κινδύνους : 

α) α̟ό τα άρθρα 657 § 658 του Αστικού Κώδικα, α̟ό τους όρους και ̟εριορισµούς  σε αυτά 
και εφόσον το κώλυµα ̟ου δικαιολογεί την αδυναµία ̟αροχής των υ̟ηρεσιών του ̟αθόντα 
εργάτη/υ̟αλλήλου ̟ρος τον ασφαλιζόµενο εργοδότη του, οφείλεται σε βίαιο συµβάν ̟ου 
έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή µε αφορµή αυτή. Κώλυµα το ο̟οίο οφείλεται σε  
ο̟οιαδή̟οτε ασθένεια  του εργάτη/υ̟αλλήλου και α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αιτία και αν ̟ροήλθε, 
δεν καλύ̟τεται α̟ό την ασφάλιση, ακόµη και στην ̟ερί̟τωση ̟ου η ασθένεια αυτού θα 
αναγνωρισθεί δικαστικά ή α̟ό τον οικείο του ασφαλιστικό οργανισµό ότι οφείλεται σε βίαιο 
συµβάν. 

Η οφειλόµενη α̟οζηµίωση α̟ό την Εταιρία ̟ρος τα ασφαλιζόµενα ανωτέρω ̟ρόσω̟α θα 
̟αρέχεται κατά ανώτατο όριο µέχρι τα 45 ηµεροµίσθια και µετά α̟ό έκ̟τωση του ̟οσού ̟ου 
καταβλήθηκε στον ̟αθόντα µε αιτία το κώλυµα α̟ό τον οικείο του ασφαλιστικό οργανισµό. 
Η α̟οζηµίωση αυτή υ̟ολογίζεται ̟ άντοτε µε βάση το ηµεροµίσθιο, το ο̟οίο ο ασφαλιζόµενος 
εργοδότης δήλωσε στον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό ότι θα καταβάλλει στον ̟αθόντα 
εργάτη /υ̟άλληλό του και όχι  µε βάση το τυχόν µεγαλύτερο ̟ου καταβάλλεται σε αυτόν. 
Συνε̟ώς εάν το ̟ράγµατι καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο είναι µεγαλύτερο α̟ό αυτό ̟ου έχει 
δηλωθεί στον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό, κάθε διαφορά ̟ ου ̟ ροκύ̟τει υ̟έρ του ̟ αθόντα, 
βαρύνει α̟οκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόµενο εργοδότη του. 

Ο χρόνος κατά τον ο̟οίο ο ̟αθών ̟ροσέφερε τις υ̟ηρεσίες του στον ασφαλιζόµενο εργοδότη 
̟ριν α̟ό το ατύχηµα, ο χρόνος κατά τον ο̟οίο αυτός κρίθηκε ανίκανος ̟ ρος εργασία α̟ό τον 
οικείο ασφαλιστικό οργανισµό  και τα ̟οσά ̟ου καταβλήθηκαν στον ̟αθόντα εξ αιτίας του 
κωλύµατος, θα α̟οδεικνύονται α̟ό τις καταστάσεις ασφάλισης ̟ου τηρεί ο ασφαλιζόµενος. 
Το ίδιο ισχύει και για το ηµεροµίσθιο του ̟αθόντος ̟ου δηλώνει ο ασφαλιζόµενος στον οικείο 
ασφαλιστικό οργανισµό. 

 

β) Την α̟ό το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα ευθύνη του ασφαλιζόµενου ̟ρος το 
εργατοϋ̟αλληλικό του ̟ροσω̟ικό ή των αντ’ αυτών συγγενικών ̟ροσώ̟ων, για ψυχική 
οδύνη σε ̟ερί̟τωση θανάτου ή χρηµατική ικανο̟οίηση λόγω ηθικής βλάβης ̟ου ̟ροήλθε 
α̟ό βίαιο συµβάν, το ο̟οίο έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας τους ή µε αφορµή αυτή. 

Για κάθε ατύχηµα θα ̟ρέ̟ει να υφίσταται αµέλεια του ασφαλιζόµενου εργοδότη.  

Η κάλυψη ̟ου ̟αρέχεται µε το ̟αρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο αφορά µόνο την  ευθύνη του 
ασφαλιζόµενου, ό̟ως ̟εριγράφεται ανωτέρω και α̟οκλειστικά ̟ρος το εργατοϋ̟αλληλικό 
̟ροσω̟ικό του. Ισχύει  για τις δραστηριότητές του εντός της Ελληνικής Ε̟ικράτειας αλλά και 
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για ̟ροσωρινά ε̟αγγελµατικά ταξίδια υ̟αλλήλων, µόνο αυτών ̟ου δεν αναλαµβάνουν 
χειρωνακτικές εργασίες. 

 
Όσον αφορά την ε̟έκταση αυτή, το όριο ευθύνης είναι µέχρι 1.000.000,00 Ευρώ για κάθε 
̟εριστατικό και 2.000.000,00 Ευρώ συνολικά κατ’ έτος  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

1.  Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την ισχύ αυτού του όρου, είναι η ασφάλιση του 
εργατοϋ̟αλληλικού ̟ροσω̟ικού του ασφαλιζόµενου στον αρµόδιο οργανισµό κοινωνικής 
ασφάλισης. 

2.  Για να είναι ισχυρός ο ̟αρών ειδικός όρος θα ̟ρέ̟ει να έχει γίνει σχετική µνεία για την 
ε̟ισύναψή του στο Ασφαλιστήριο. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 3: ΚΑΘ ΎΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ/Ή 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Ανεξαρτήτως ο̟οιουδή̟οτε αντιθέτου όρου ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο ̟αρόν Ασφαλιστήριο, 
γίνεται κατανοητό και συµφωνείται ότι η  κάλυψη ε̟εκτείνεται ώστε να συµ̟εριλαµβάνει την 
ευθύνη ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό ο̟οιαδή̟οτε τεχνικά έργα, υ̟ηρεσίες και εργασίες ό̟ως 
αναφέρονται στην Ασφαλισµένη Ε̟αγγελµατική ∆ραστηριότητακαι ̟ου εκτελούνται α̟ό ή 
για λογαριασµό ο̟οιωνδή̟οτε Εργολάβων ή / και υ̟εργολάβων του Ασφαλισµένου. 

 

Κάλυψη καθ’ υ̟έρβαση των εν ισχύ  ασφαλιστηρίων συµβολαίων των εργολάβων / 
υ̟εργολάβων,  µε ειδικό όρο (DIC – DifferenceinConditions / DIL – DifferenceinLimits) µέχρι 
του ̟ οσού των 2.000.000,00 Ευρώ ανά ζηµιογόνο γεγονός και 4.000.000,00 Ευρώ συνολικά κατ’ 
έτος. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ υ̟οχρεώνει τους εργολάβους και τους υ̟εργολάβους αναδόχους όλων των 
διακηρύξεων να έχουν σε ισχύ συµβόλαια Αστικής Ευθύνης, συνε̟εία των εργασιών, ή της 
̟αροχής υ̟ηρεσιών τους ή της µίσθωσης χώρωνκαι συµφωνείται ότι το όριο ευθύνης για την 
̟αρούσα ε̟έκταση κάλυψης  εφαρµόζεται µόνο καθ’ υ̟έρβαση των ορίων ευθύνης ̟ου 
ισχύουν στα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης των εργολάβων ή / και των υ̟εργολάβων, στα 
ο̟οία τα ελάχιστα όρια ευθύνης είναι τακάτωθι  

 

Ελάχιστα όρια ευθύνης / α̟οζηµίωσης των ασφαλιστηρίων των εργολάβων / υ̟εργολάβων 
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων: 

Α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή α̟οθετικές σε ̟ράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό 
των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων : διακόσιες ̟ενήντα χιλιάδες (250.000,00) Ευρώ. 

Β) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ’ άτοµο και ατύχηµα : τετρακόσιες χιλιάδες 
(400.000,00) Ευρώ. 

Γ) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά α̟ό οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα α̟ό τον 
αριθµό των ̟αθόντων : τετρακόσιες χιλιάδες (400.00,00) Ευρώ. 

∆) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας ένα εκατοµµύριο 
(1.000.000,00) Ευρώ. 
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Κατά κύριο λόγο το αντικείµενο των υ̟εργολάβων µας αφορά την φύλαξη, τον καθαρισµό 
του συστήµατος και συντηρήσεις του εξο̟λισµού του δικτύου. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 4: CUT THROUGH CLAUSE 

Με την ε̟ιφύλαξη της έκτασης της κάλυψης, των όρων, των ορίων ευθύνης και των 
̟ροϋ̟οθέσεων του ̟αρόντος αντ-ασφαλιστηρίου συµβολαίου, γίνεται κατανοητό και 
συµφωνείται ότι οι αντασφαλιστές συµφωνούν ότι, σε ̟ερί̟τωση ̟ου η Ασφαλιστική εταιρεία  
θα λάβει ο̟οιαδή̟οτε αξίωση ̟ληρωµής ο̟οιασδή̟οτε ζηµίας ̟ου α̟οζηµιώνεται σύµφωνα 
µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου, το ο̟οίο έχει εκδοθεί υ̟έρ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε και  καλύ̟τει 
αυτή την ̟ερίοδο , τότε στην ̟ερί̟τωση αυτή  οι αντασφαλιστές συµφωνούν να καταβάλουν 
το µέρος ο̟οιασδή̟οτε ζηµίας ̟ου οφείλεται στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε για την ο̟οία θα ευθύνονταν 
οι αντασφαλιστές σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου, του ο̟οίου αυτή 
η συµφωνία α̟οτελεί τµήµα του, και να µεταβιβάσουν τα κεφάλαια για την εν λόγω ζηµία, 
κατό̟ιν αιτήσεως α̟ό ̟ρόσω̟ο ̟ου έχει δικαίωµα να ζητήσει την ̟ληρωµή, στους ενάγοντες, 
̟ου νοµιµο̟οιούνται µε βάση το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

Γίνεται κατανοητό ότι ο̟οιαδή̟οτε τέτοια ̟ληρωµή θα α̟οδεσµεύσει ̟λήρως και θα 
α̟αλλάσσει τους αντασφαλιστές α̟ό κάθε άλλη ̟εραιτέρω ευθύνη σε σχέση µε την αξίωση 
αυτή. 

 

Οι αντασφαλιστές  ε̟ιφυλάσσονται του δικαιώµατός τους να συµψηφίζουν τις ο̟οιεσδή̟οτε 
αξιώσεις τους  για ληξι̟ρόθεσµα αντ-ασφάλιστρα α̟ό την αντασφάλιση αυτή µε τις 
ο̟οιεσδή̟οτε α̟αιτήσεις για αξιώσεις ̟ληρωτέες µε βάση την ̟αρούσα ασφάλιση 

Η ̟ληρωµή ̟ραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε την αντασφάλιση, ανεξάρτητα (i) α̟ό 
ο̟οιαδή̟οτε ̟τώχευση, εκκαθάριση του αντ-ασφαλιζόµενου ή / και (ii)  α̟ό το αν ο 
αντασφαλισµένος δεν ̟ραγµατο̟οίησε καµία ̟ληρωµή βάσει των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων. 

 

Α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση ότι οι διατάξεις της ̟αρούσας ρήτρας δεν θα εφαρµόζονται σε καµία 
̟ερί̟τωση κατά ̟αράβαση των νόµων, καταστατικών ή διαταγµάτων της κυβέρνησης της 
χώρας διαµονής του αντασφαλισµένου. 
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POLICY WORDING 

PUBLIC &EMPLOYERS’ LIABILITY – ACCIDENTAL POLLUTION  &
 PRODUCTS LIABILITY INSURANCE 
 

1. OPERATIVE CLAUSE 

The Underwriters will indemnify the Assured against their liability to pay damages (including 
claimants' costs, fees and expenses) in accordance with the law of any country but not in 
respect of any judgment, award, payment or settlement made within countries which operate 
under the laws of the United States of America or Canada (or to any order made anywhere in 
the world to enforce such judgment, award, payment or settlement either in whole or in part) 
unless the Assured has requested that there shall be no such limitation and has accepted the 
terms offered by Underwriters in granting such cover, which offer and acceptance must be 
signified by specific endorsement to this Policy. 

This indemnity applies only to such liability as defined by each insured Section of this Policy 
arising out of the Business specified in the Schedule, subject always to the terms, Conditions 
and Exclusions of such Section and of the Policy as a whole. 

For the purpose of determining the indemnity granted: - 

1.1. "Injury" means death, bodily injury, illness or disease of or to any person; 

1.2. "Damage" means loss of possession or control of or actual damage to tangible property; 

1.3. "Pollution" means pollution or contamination of the atmosphere or of any water, land or 
other tangible property; 

1.4. "Product" means any property after it has left the custody or control of the Assured which 
has been designed, specified, formulated, manufactured, constructed, installed, sold, 
supplied, distributed, treated, serviced, altered or repaired by or on behalf of the Assured, but 
shall not include food or drink supplied by or on behalf of the Assured primarily to the 
Assured's employees as a staff benefit. 

The indemnity granted is further extended to  

2. INDEMNITY TO OTHERS 

The indemnity granted extends to:- 

2.1. at the request of the Assured, any party who enters into an agreement with the Assured 
for any purpose of the Business, but only to the extent required by such agreement to grant 
such indemnity and subject always to Clauses 7.3.3. and 12.3; 

2.2. officials of the Assured, in their business capacity for their liability arising out of the 
performance of the Business and/or in their private capacity arising out of their temporary 
engagement of the Assured's employees; 

 2.3. at the request of the Assured, any person or firm for their liability arising out of the 
performance of a contract to provide labour only services to the Assured; 

2.4. the officers, committee and members of the Assured's canteen, social, sports, medical, 
firefighting and welfare organizations in their respective capacity as such; 

2.5. the personal representatives of the estate of any person indemnified by reason of this 
Clause 2 in respect of liability incurred by such person; 
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2.6. the personal liability of directors, partners, employees and accompanying spouses whilst 
on business trips; 

Provided always that all such persons or parties shall observe, fulfil and be subject to the terms, 
Conditions and Exclusions of this Policy as though they were the Assured. 

 

3. CROSS LIABILITIES 

Each person or party specified as the Assured in the Schedule is separately indemnified in 
respect of claims made against any of them by any other, subject to Underwriters’ total liability 
not exceeding the stated Indemnity Limits. 

 

4. DEFENCE COSTS 

The Underwriters will pay all costs, fees and expenses incurred by the Assured with 
Underwriters’ prior consent ("Defense Costs"). 

4.1 in the investigation, defense or settlement of; 

4.2 as a result of representation at any inquest, inquiry or other proceedings in respect of 
matters which have a direct relevance to; 

any occurrence which forms or could form the subject of indemnity by this Policy. 

 

5. INDEMNITY LIMITS 

Underwriters’ liability to pay damages (including claimants' costs, fees and expenses) shall 
not exceed the sum stated in the Schedule against each Section in respect of any one occurrence 
or series of occurrences arising from one originating cause. The Indemnity Limits represent 
Underwriters’ total liability in respect of all occurrences. 

Defense Costs will be payable in addition to the Indemnity Limits unless this Policy is 
endorsed to the contrary. 

 Should liability arising from the same originating cause form the subject of indemnity by more 
than one Section of this policy, each Section shall be subject to its own indemnity Limit, 
provided always that the total amount of Underwriters’ liability shall not exceed the greatest 
Indemnity Limit available under any one of the Sections providing indemnity. 

 

 

 

 

 

SECTION A - PUBLIC LIABILITY 
 

6. SECTION A – INDEMNITY 
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The Assured is indemnified by this Section in accordance with the Operative Clause for 
and/or arising out of Injury and/or Damage occurring during the Period of Insurance but not 
against liability arising out of:- 

 6.1. Pollution 

 6.2. or in connection with any Product. 

 

 

7. SECTION A - EXCLUSIONS 

 
This Section does not cover liability: 
 

7.1. arising out of the ownership, possession or use of any motor vehicle or trailer by or on 
behalf of the Assured, other than liability; 

7.1.1 caused by the use of any tool or plant forming part of or attached to or used in connection 
with any motor vehicle or trailer; 

7.1.2. arising beyond the limits of any carriageway or thoroughfare and caused by the loading 
or unloading of any motor vehicle or trailer; 

7.1.3. for damage to any bridge, weighbridge, road or anything beneath caused by the weight 
of any motor vehicle or trailer or the load thereon; 

7.1.4. arising out of any motor vehicle or trailer temporarily in the Assured's custody or control 
for the purpose of parking; 

provided always that no indemnity is granted against liability compulsorily insurable by 
legislation or for which the government or other authority has accepted responsibility; 

7.2. arising out of the ownership, possession or use by or on behalf of the Assured of any 
aircraft, watercraft or hovercraft (other than watercraft not exceeding five meters in length and 
then only whilst on inland waterways); 

7.3. for and/or arising out of Damage to property owned, leased or hired by or under hire 
purchase or on loan to the Assured or otherwise in the Assured's care, custody or control other 
than:- 

7.3.1. premises (or the contents thereof) temporarily occupied by the Assured for work therein, 
and/or other property temporarily in the Assured’s possession for work thereon ( (but no 
indemnity is granted for damage to that part of the property on which the Assured is working 
and which arises out of such work); 

7.3.2. clothing and personal effects belonging to employees and visitors of the Assured; 

7.3.3. premises tenanted by the Assured to the extent that the Assured would be held liable in 
the absence of any specific agreement. 
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SECTION B - POLLUTION LIABILITY 
 

8. SECTION B - INDEMNITY 

The Assured is indemnified by this Section in accordance with the Operative Clause for 
and/or arising out of Injury and/or Damage occurring in its entirety during the Period of 
Insurance and arising out of Pollution, but only to the extent that the Assured can demonstrate 
that such Pollution 

8.1. was the direct result of a sudden specific and identifiable event occurring during the 
Period of Insurance; 

8.2. was not the direct result of the Assured failing to take reasonable precautions to prevent 
such Pollution. 

 

9. SECTION B - EXCLUSIONS 

This Section is subject to the Exclusions to Sections A7 and C11, and also does not cover 
liability for and/or arising out of 

9.1. Damage to premises presently or at any time previously owned or tenanted by the 
Assured; 

9.2. Damage to land or water within or below the boundaries of any land or premises presently 
or at any time previously owned or leased by the Assured or otherwise in the Assured's care, 
custody or control. 

 

 

 SECTION C - PRODUCTS LIABILITY 
 

10. SECTION C - INDEMNITY 

The Assured is indemnified by this Section in accordance with the Operative Clause for 
and/or arising out of injury and/or Damage occurring during the Period of Insurance but 
only against liability arising out of or in connection with any Product and not against liability 
arising out of Pollution. 

 

11. SECTION C – EXCLUSIONS 
 

This section does not cover liability: 

11.1. for and/or arising out of Damage to any Product or part thereof; 

11.2. for costs incurred in the repair, reconditioning, modification or replacement of any 
Product or part thereof and/or any financial loss consequent upon the necessity for such 
repair, reconditioning, modification or replacement; 

11.3. arising out of the recall of any Product or part thereof; 

11.4. arising out of any Product or part thereof which with the Assured's knowledge is 
intended to be incorporated into the structure, machinery or controls of any aircraft. 
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12. GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS OF THE POLICY 
 

This Policy does not cover liability: 

12.1. arising out of the deliberate, conscious or intentional disregard by the Assured's technical 
or administrative management of the need to take all reasonable steps to prevent Injury or 
Damage; 

12.2. for and/or arising out of Injury to any person under a contract of employment or 
apprenticeship with or the provision of labour only services to the Assured where such Injury 
arises out of the execution of such contract; 

12.3. arising out of liquidated damages clauses, penalty clauses or performance warranties 
unless proven that liability would have attached in the absence of such clauses or warranties; 

 12.4. directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of war, 
invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, 
revolution, insurrection or military or usurped power; 

12.5. directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:- 

12.5.1. ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any 
nuclear waste from the combustion of nuclear fuel; 

12.5.2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear 
assembly or nuclear component thereof; 

12.6. for the Deductible as stated in the Schedule of this Policy, where the Assured shall first 
bear the full amount stated in respect of each claim or series of claims arising out of one 
originating cause; (if any product from one prepared or acquired batch causes Damage to 
property of or Injury to more than one person, the Damage to property of all persons and  

all Injury resulting from that batch shall be considered as arising out of one originating cause); 

12.7. liability which forms the subject of insurance by any other policy and this Policy shall not 
be drawn into contribution with such other insurance; 

12.8. liability for awards or damages of a punitive or exemplary nature, whether in the form 
of fines, penalties, multiplication of compensation awards or damages or aggravated damages 
or in any other form whatsoever. 

12.9. liability for loss, injury, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or 
indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of 
any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss. 

For the purpose of this exclusion an act of terrorism means an act, including but not limited to 
the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, 
whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or 
governments(s), committed for political, religious, ideological or similar purpose including 
the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the 
public, in fear. 

This exclusion also excludes loss, injury, damage, cost or expense of whatsoever nature 
directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in 
controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism. 
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If the Underwriters allege that by reason of this exclusion, any loss, injury, damage, cost or 
expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the 
Assured. 

In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the 
remainder shall remain in full force and effect; 

12.10. liability 

12.10.1. directly or indirectly caused by or alleged to be caused by or contributed to in whole 
or in part by or arising from the existence of or exposure to asbestos and/or asbestos 
containing materials 

12.10.2. for any obligation to defend any claim or suit against the Assured alleging liability 
resulting from 12.10.1) above not to underwriters’ liabilities for Defense Costs arising 
therefrom; 

12.11. Construction liability, however, cover is granted for liability arising from general 
maintenance and repair to existing installations; 

12.12. liability directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from Professional 
Indemnity; 

12.13. liability directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from 
Occupational Disease; 

12.14. liability in respect of losses occurring during the Period of Insurance arising out of any 
failure or fluctuation in supply of electricity or water; 

12.15. liability arising out of the failure of the Assured to perform their obligations as a result 
of “Force Majeure” 

For the purpose of this policy, “Force Majeure” shall mean Acts of God (including fire, flood, 
earthquake, storm, hurricane or other natural disaster), war, invasion, act or foreign enemies, 
hostilities (regardless of whether war is declared), civil war, rebellion, revolution, insurrection, 
military or usurped power or confiscation, terrorist activities, nationalization, government 
sanction, blockage, embargo, labor dispute, strike, lockout or interruption or failure of 
electricity or telephone service. 

If the Underwriters allege that by reason of this exclusion, any loss, injury, damage, cost or 
expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the 
Assured. 
 

13. GENERAL CONDITIONS 
 

(Conditions 13.1. to 13.4. are precedent to Underwriters’ liability to provide indemnity under 
this Policy) 
 

13.1. The Assured shall give written notice to the Underwriters as soon as reasonably 
practicable of any occurrence that may give rise to a claim under this Policy and shall give all 
such additional information as the Underwriters may require.  Every claim, writ, summons or 
process and all documents relating thereto shall be forwarded to the Underwriters 
immediately they are received by the Assured. 

13.2. No admission, offer, promise or payment shall be made or given by or on behalf of the 
Assured without the prior written consent of the Underwriters who shall be entitled to take 
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over and conduct in the name of the Assured the defense or settlement of any claim, or to 
prosecute in the name of the Assured to their own benefit any claim for indemnity or damages 
or otherwise, and shall have full discretion in the conduct of any proceedings and in the 
settlement of any claim, and the Assured shall give all such information and assistance as the 
Underwriters may reasonably require. 

 13.3. The Assured shall give notice as soon as reasonably practicable of any fact or event which 
materially changes the information supplied to Underwriters at the time when this Policy was 
effected, and Underwriters may amend the terms of this Policy according to the materiality of 
the change. 

13.4. Where the premium is provisionally based on the Assured's estimates, the Assured shall 
keep accurate records and after expiry of the Period of Insurance declare as soon as possible 
such details as Underwriters require.  The premium shall then be adjusted and any difference 
paid by or allowed to the Assured as the case may be subject to any minimum premium that 
may apply. It is understood that this General Condition 13.4 shall not be applicable if the 
premium is flat (in full). 

13.5. The Underwriters may at any time pay to the Assured, in connection with any claim or 
series of claims under this Policy to which an Indemnity Limit applies, the amount of such 
Limit (after deduction of any sums already paid) or any lesser amount for which such claims 
can be settled and upon such payment being made, the Underwriters shall relinquish the 
conduct and control of and be under no further liability in connection with such claims, except 
for the payment of Defense Costs incurred prior to the date of such payment (unless the 
Indemnity Limit is stated to be inclusive of Defense Costs). 

Provided that if Underwriters exercise the above option and the amount required to dispose 
of any claim or series of claims exceeds the Indemnity Limit and such excess amount is insured 
either in whole or in part, with Defense Costs payable in addition to the Indemnity Limit under 
this Policy, then the Underwriters will also contribute their proportion of subsequent Defense 
Costs incurred with their prior consent. 

13.6. Any dispute concerning the interpretation of this Policy and/or Schedule will be 
determined in accordance with the Law of the country stated in the Law and Jurisdiction of 
the Schedule of this Policy.  

The Assured and Underwriters submit to the exclusive jurisdiction of any court of competent 
jurisdiction within the said country and agree to comply with all requirements necessary to 
give such court jurisdiction.  All matters arising hereunder shall be determined in accordance 
with the law and practice of such court. 

13.7. Any phrase or word in this Policy will be interpreted in accordance with the law of the 
country stated in the Law and Jurisdiction of the Schedule of this Policy. The Policy and the 
Schedule shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific 
meaning has been attached in any part of this policy or the Schedule shall bear such specific 
meaning wherever it may appear. 

13.8. The Underwriters may cancel this Policy only for the specific reasons provided in Law 
2496/1997. 

13.9. If any claim under this Policy is in any respect fraudulent all benefit under the Policy 
shall be forfeited. 

13.10. If this insurance expires, terminates or is cancelled while an occurrence is in progress, 
the Underwriters shall be liable as if the whole loss had occurred during the currency of this 
Policy. 
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13.11. Underground Services Clause 

It is hereby understood and agreed that subject otherwise to the terms, exceptions and 
conditions of this Policy, the Insurers shall only indemnify the Assured in respect of loss of or 
damage to existing cables and/or pipes or other services, if, prior to the commencement of 
work, the Assured has enquired with the relevant authorities / principal about the exact 
location of such cables and/or pipes or other services. 

The indemnity shall (in any case) be restricted to the actual cost of repair or replacement of 
such cables and/or pipes or other services as assessed by an independent surveyor and shall 
not extend to cover any additional costs for loss of use or penalties and/or fines which are 
imposed on the Assured by the relevant authorities as a result of consequential loss or damage. 

13.12. North America Conditions 

Notwithstanding anything to the contrary contained herein, this Policy shall be subject to the 
following additional clauses, in respect of any judgment, award, payment or settlement made 
within countries which operate under the laws of the United States of America or Canada: 

13.12.1. Industries Seepage, Pollution and Contamination Exclusion Clause no 4 – NMA1686 

This Insurance does not cover any liability for 

Personal Injury or Bodily Injury or loss of, damage to or loss of use or property directly or 
indirectly caused by seepage, pollution or contamination; 

The cost of removing, nullifying or cleaning-up seeping, polluting or contaminating 
substances; 

Fines, penalties, punitive or exemplary damages; 

13.12.2. Punitive and Exemplary Damage Exclusion Clause – NMA1933 

Regardless of any other provision of this insurance, this insurance does not apply to punitive 
or exemplary damages; 

13.12.3. Costs Inclusive Clause 

The limit of liability in respect of any claim together with the legal costs recoverable and the 
costs and expenses incurred in the defense or settlement of any such claim shall not exceed in 
all hereunder the limit of liability stated in the policy. 

 

 

ENDORSEMENT NO. 1: EXCESS AUTOMOBILE LIABILITY EXTENSION 

Notwithstanding Exclusion 7.1. of The Original Policy , the Underwriters will indemnify the 
Assured within the terms of this Policy in respect of legal liability arising out of the ownership 
possession or use by or on behalf of the Assured in connection with the Business of any motor 
vehicle in excess of the amount payable under a primary motor insurance policy. 

Provided always that 

(a) Valid and collectible primary insurance policies are maintained in force during the period 
of this insurance in respect of all such vehicles whilst being used in circumstances where the 
Assured is obliged to arrange insurance or security by law 

(i) The limit of indemnity under such primary motor insurance policies shall not be less than 
the compulsory limits, being EUR 1.220.000,00 any one occurrence for Property Damage and 
EUR 1.220.000,00 any one occurrence for Bodily Injury; 
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(ii) Indemnity will only apply to liability in connection with any motor vehicle while being 
used in the country stated in the Law and Jurisdiction of the Schedule of this Policy. 

(b) The Underwriters will not be liable for any damage to such vehicle or its contents; 

(c) The indemnity afforded by this Extension shall be limited to the scope of cover granted by 
the local policy and shall not apply: 

(i) To any deductible applicable thereto; 

(ii) Unless and until the Insurers of the local policy have paid or have been held liable to pay 
the full amount of their limit of indemnity 

(d) As far as concerns this Extension the limit of indemnity hereunder shall not exceed EUR 
3.000.000 any one occurrence or series of occurrences arising from one originating cause / 
event and EUR 6.000.0000 in the aggregate for the policy period. 

The coverage includes Liability arising out from cargo carried by the insured vehicles up to 
500,000.00 Euro per occurrence and 1,000,000.00 Euro in the aggregate for the annual policy 
period, in excess of the compulsory auto liability insurance limits 

 

ENDORSEMENT NO. 2: EMPLOYERS LIABILITY EXTENSION 

Notwithstanding anything to the contrary contained in this Policy, it is hereby understood and 
agreed that this Policy is extended to indemnify the Assured for all sums which the Assured 
becomes legally liable to pay as Damages (including claimant’s costs and expenses) in respect 
of: 

(a) the civil liability of the Assured for moral damages suffered by an employee as a result 
of bodily injury or for mental anguish suffered by relatives of the deceased employee, up to 
the maximum liability limit per occurrence (accident) mentioned hereunder. 

The coverage provided in accordance with the above shall be paid by the Underwriters to the 
Assured following a final and irrecoverable decision by a criminal or civil court, recognizing 
and adjudicating to sufferers of an occupational accident, whilst in the employment of the 
Assured, monetary compensation due to moral damages and/or mental anguish. 
However, the Underwriters shall reserve the right to effect payment of compensation or 
compromise a claim through extrajudicial settlement, prior to any judicial act or decision, if 
deemed appropriate in its discretion.  

(b) In the event of an accident, the amount payable shall be the difference between the 
daily salary paid by the social security foundation (IKA) and the salary actually paid, based 
on the Assured’s official payrolls, for the number of days the sufferer abstains from work and 
up to a maximum period of 45 days. 

Note: 45 days for settlement is the practice of the Greek Insurance Market. According to the 
clauses 657 and 658 of Civil Code, the days of settlement are 30 in case the employee works 
over 1 year at the same company and 15 days of he/she works up to 1 year. In any case 3 first 
days are deducted. 

The indemnity provided herein shall not apply to any amount deducted by the social security 
foundation. 

The indemnity granted by this Policy is deemed to be in accordance with the provisions of 
clauses 657, 658 & 932 of the Greek civil code, for the Assured’s salaried staff, occupied inside 
or outside the Assured’s offices, which liability may result from an occupational accident 
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during the execution of or in relation to the Assured’s work, and which accident is due to 
negligence on the part of the Assured or the persons that are or will be in its employment. 

 
The employment of the said staff by the Assured shall be proven by official payrolls, submitted 
by the Assured to the social security fund (IKA) or any other public insurance organization. 

This coverage shall be valid on condition that all safety measures prescribed by the operative 
laws and regulations will have been implemented during the execution of the works. 

The indemnity provided shall only apply to bodily injury sustained: 

Within the country stated in the Law and Jurisdiction of the Schedule of this Policy. 

(ii) By non-manual employees of the Assured during temporary visits abroad. 

Notwithstanding the above, it is hereby understood and agreed that this Policy does not cover: 

Liability directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from any Workers 
Compensation Act or similar; 

2) Liability directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from 
professional occupational disease. 

As far as concerns this Extension the limit of indemnity hereunder shall not exceed EUR 
1,000,000 per person and EUR 2,000,000 per occurrence and in the aggregate. 

 

ENDORSEMENT NO. 3: EXCESS CONTRACTORS AND/OR SUBCONTRACTORS 
LIABILITY EXTENSION 

Notwithstanding anything to the contrary contained in this Policy, it is hereby understood and 
agreed that this Policy is extended to include liability arising out of any construction works 
performed by or on behalf of any Contractors and/or Subcontractors. 

As far as concerns this Extension, the limit of indemnity hereunder shall not exceed EUR 
2,000,000 any one occurrence or series of occurrences arising from one originating cause and 
EUR 4,000,000 in the policy period aggregate. 

It is further hereby understood and agreed that the limit of indemnity in respect of this 
Extension shall apply on a DIC Difference in Conditions / DIL Difference in Limits basis over 
the Contractors and/or Subcontractors own third party liability insurance (underlying 
policies). 

It is noted that STASY obliges contractors and/or sub-contractors to maintain their own 
separate liability policies throughout the contract period, with the following minimum Limits 
of Indemnity: 

A) For Property Damage to third parties including Consequential Losses, regardless of the 
number of claimants: two hundred and fifty thousand (250,000.00) Euro. 

B) For Bodily Injury or Death of third parties, per person and per occurrence: four hundred 
thousand (400,000.00) Euro. 

C) For Bodily Injury or Death of third parties per occurrence, regardless of the number of 
claimants: four hundred thousand (400,00.00) Euro. 

D) Maximum aggregate limit for the policy period: one million (1,000,000.00) Euro. 

It is also noted that the scope of works of (sub)contractors is, primarily, related to the storage, 
cleaning of the system and maintenance of the equipment of the network. 
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ENDORSEMENT NO. 4: CUT THROUGH CLAUSE 

Subject to the coverage, terms, limits and conditions of this reinsurance policy, it is understood 
and agreed that reinsurers hereon agree that in the event Underwriters shall receive any 
demand for payment of any loss payable under the terms of that part of their policy covering 
the period hereunder, issued to the STASY then in that event the reinsurers agree to pay that 
portion of any loss due to the STASY for which the reinsurers would be liable under the terms 
of the policy to which this agreement is made a part, and to transfer funds on request by able 
for payment of such loss to the claimants upon the original policy. 

It being understood that any such payment shall fully discharge and release the reinsurers 
from any and all further liability in connection with such claim. 

The Reinsurers reserve the right to set off against any claim payable hereunder in accordance 
with this clause any outstanding premiums due on this reinsurance. 

Payment shall be made under this reinsurance notwithstanding (i) any bankruptcy, 
insolvency, liquidation 

or dissolution of the reinsured, and/or (ii) that the Reinsured has made no payment under the 
Original 
insurance policies. 
 
It is a condition that the provisions of this clause shall not operate in contravention of the laws, 
statutes or decrees of the Government of the country of domicile of the Reinsured.  
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ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΙΙ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ & 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Terms & Conditions 

POLITICAL VIOLENCE LIABILITY INSURANCE - T3L (AMENDED) 

 

This is a claims made policy which applies only to claims first made against the Insured 
during the Policy Period.  This Policy is not subject to the terms and conditions of any 
other insurance.  It should be read carefully by the Insured. 

The Declarations Page and Application for this insurance are attached to and form part 
of this Policy. 

COVERAGE 

In consideration of the payment of the premium Underwriters agree subject to the 
insuring agreements, conditions, exclusions, definitions and declarations contained in 
this Policy, to indemnify the Insured in respect of their operations, for their Ultimate 
Net Loss by reason of the liability imposed upon the Insured by law for monetary 
damages in respect of:   

(a)  claims first made against the Insured during the policy period; 

or  

(b)  claims or circumstances likely to give rise to a claim insured hereunder that are 
reported in writing to Underwriters within 24 months after the expiry of this policy 

      provided always that such claims arise out of an Occurrence as defined herein that 
takes place during the policy period, for Bodily Injury and/or Property Damage 
resulting solely and directly from one or more of the following insured perils occurring 
during the Policy Period and in respect of which the Insured has purchased cover  

 

Insured Perils are, Terrorism; Sabotage; Riots, Strikes and/or Civil Commotion; 
Malicious Damage. 

 

EXCLUSIONS 

This policy does not apply to any actual or alleged liability for:- 

Loss, injury or damage arising directly or indirectly from nuclear detonation, nuclear 
reaction, nuclear radiation or radioactive contamination, however such nuclear 
detonation, nuclear reaction, nuclear radiation or radioactive contamination may have 
been caused. 

 

Loss by seizure or illegal occupation unless caused directly by an Insured Peril. 
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Loss, injury or damage caused by confiscation, requisition, detention, legal occupation, 
embargo, quarantine, or any result of any order of public or government authority 
which deprives the Insured of the use or value of its property, nor for loss or damage 
arising from acts of contraband or illegal transportation or illegal trade. 

 

Loss, injury or damage directly or indirectly arising from or in consequence of the 
discharge of pollutants or contaminants, which pollutants and contaminants shall 
include but not be limited to any solid, liquid, gaseous or thermal irritant, contaminant 
of toxic or hazardous substance or any substance the presence, existence or release of 
which endangers or threatens to endanger the health, safety or welfare of persons or the 
environment or loss, injury or damage directly or indirectly arising from chemical or 
biological release or exposure of any kind, 

However, notwithstanding the above and subject to all other terms, conditions and 
exclusions of this policy, coverage shall be given for damages on account of Bodily 
Injury and/or Property Damage, and for the costs of cleaning up pollutants or 
contaminants, arising out of an Occurrence as defined herein in respect of a discharge 
of pollutants or contaminants immediately, resulting solely and directly from  an 
Insured Peril but only where the pollutants or contaminants were present at the location 
prior to the happening of the Occurrence insured hereunder.  

 

Loss, injury or damage by attacks by electronic means including computer hacking or 
the introduction of any form of computer virus. 

 

Loss, injury or damage resulting from delay or loss of markets, failure to supply goods 
or services, or failure to perform however caused or arising, and despite any preceding 
loss insured hereunder. 

 

Loss or damage caused by cessation, fluctuation or variation in, or insufficiency of, 
water, gas or electricity supplies, telecommunications or service of any type. 

 

Loss or increased cost as a result of threat or hoax, in the absence of physical damage 
due to an Insured Peril. 

 

Bodily Injury to employees or contract workers of the Assured or arising under any 
workers’ compensation, unemployment compensation or disability laws, statutes, or 
regulations; 

 

Bodily Injury or Property Damage arising out of discrimination or humiliation; 

 

Loss or damage to property 

owned, leased, rented or occupied by the Insured; 

in the care, custody or control of the Insured; 
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For fines, penalties, punitive damages, exemplary damages, or any additional damages 
resulting from the multiplication of compensatory damages; 

 

Mental injury, anguish or shock where no Bodily Injury has occurred to the claimant; 
 

For Bodily Injury and/or Property Damage directly or indirectly relating to the actual, 
alleged or threatened presence of asbestos in any form; 
 

For any claims or circumstances disclosed on the Application for this insurance. 

 

16. COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION  

(For use on liability policies)  

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this policy, this policy does not 
cover all actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, 
disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, 
directly or indirectly and regardless of any other cause contributing concurrently or in 
any sequence, originating from, caused by, arising out of, contributed to by, resulting 
from, or otherwise in connection with a Communicable Disease or the fear or threat 
(whether actual or perceived) of a Communicable Disease.  

2. For the purposes of this endorsement, loss, liability, damage, compensation, injury, 
sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other 
amount, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor 
or test for a Communicable Disease.  

3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted 
by means of any substance or agent from any organism to another organism where:  

3.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or 
other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and  

3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited 
to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface 
or object, solid, liquid or gas or between organisms, and  

3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, emotional 
distress, damage to human health, human welfare or property damage.  

LMA5396 - 17 April 2020 

 

Nothing contained in the above exclusions shall extend this Policy to cover any liability 
which would not have been covered had these exclusions not been incorporated herein. 

 

LIMITS 

LIMITS OF LIABILITY 
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Underwriters shall only be liable for Ultimate Net Loss, as set out in the Schedule, any 
one Occurrence and in the aggregate in excess of the underlying amount and/or the 
each Occurrence Retention set out in the Schedule. 

Regardless of the number of Occurrences or claims made against the Insured or multiple 
Insureds, Underwriters’ total limits of liability shall not exceed the amount of Ultimate 
Net Loss in the aggregate as set forth in the Schedule. Such limits include Defense 
Expenses. 

UNDERLYING AMOUNT/EACH OCCURRENCE RETENTION 

Only that part of any payment constituting Ultimate Net Loss shall deplete the 
underlying amount and/or the each Occurrence Retention set out in the Schedule. 
Regardless of the number of claims made against the Insured, where the underlying 
amount is in respect of each Occurrence, the Insured shall always be liable for either the 
underlying amount or the each Occurrence Retention, whichever is the greater, in 
respect of each and every Occurrence. 

Regardless of the number of claims made against the Insured, where the underlying 
amount is in the aggregate, the Insured shall always be liable for the remaining 
underlying amount and/or the each Occurrence Retention. 

The each Occurrence Retention shall be subject to no aggregate limitation regardless of 
the number of Occurrences or claims made against the Insured. 

 

CONDITIONS 

This policy is subject to the following conditions:- 

INSOLVENCY 

The insolvency, bankruptcy, receivership or any refusal or inability to pay of the Insured 
and/or any insurer and/or any Underwriter shall not operate to:- 

deplete the underlying amount(s) and/or each Occurrence Retention set out in the 
Schedule; 

increase Underwriter’s liability under this Policy; 

increase any Underwriter’s share of liability under this Policy. 

In no event shall any Underwriter of this Policy assume the responsibilities and/or 
obligations of the Insured and/or any insurer and/or any Underwriter. 

OTHER INSURANCE 

Where the Insured is, irrespective of this Policy, entitled to be indemnified in whole or 
in part by any other insurance in respect of any damages which would otherwise have 
been indemnifiable in whole or in part by the Underwriters of this Policy, there shall be 
no contribution or participation by the Underwriters of this Policy on the basis of any 
deficiency, concurrent or double insurance for such damages or that part of such 
damages for which the Insured is entitled to be indemnified by such other insurance. 
This condition will apply whether or not the Insured is actually indemnified by such 
other insurance. 

NOTICE OF CLAIM 
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As a condition precedent to coverage under this Policy, immediate written notice must 
be given to Underwriters of any claim or circumstance that, alone or in combination 
with any other claims or circumstances, may give rise to liability. 

For the purpose of this Condition 3 the Insured will notify Underwriters of any claim 
covered hereunder, or circumstances likely to give rise to a claim that would be covered 
hereunder, for which the Insured is alleged to be liable without regard to the amount of 
damages claimed. 

PROTECTION MAINTENANCE 

The Insured warrants that any protections and safeguards provided for the protection 
of persons and/or property shall be maintained in good order throughout the currency 
of this Policy and shall be in use at all relevant times, and that such protection shall not 
be withdrawn or varied without the consent of the Underwriters. 

PREVENTION OF FURTHER CLAIMS 

As soon as the Insured becomes aware of an Occurrence or receives a claim, the Insured 
shall promptly, and at its own expense, take all reasonable steps to prevent further 
Bodily Injury and/or Property Damage resulting from the same Occurrence or 
conditions which may give rise to a similar Occurrence. 

ATTACHMENT OF LIABILITY 

Liability to pay under this Policy shall not attach unless and until the Insured has, with 
Underwriters’ prior written consent, paid an amount of Ultimate Net Loss which 
exceeds the underlying amount and/or the each Occurrence Retention. 

 

 

DEFENCE 

Underwriters shall not be called upon to assume the handling or control of the defense 
or settlement of any claim made against the Insured but Underwriters shall have the 
right, but not the duty, to participate with the Insured in the defense or settlement of 
any claim which may be indemnifiable in whole or in part by this Policy. 

Underwriters will indemnify the Insured for their several shares of any Defense 
Expenses incurred after exhaustion of the underlying amount or each Occurrence 
Retention, whichever is the greater, provided the prior written consent of Underwriters 
is obtained before those Defense Expenses are incurred and subject to Underwriters’ 
limits of liability. 

The Insured shall not admit liability for or settle any claim which may be indemnifiable 
in whole or in part by this Policy without Underwriters’ written consent. 

APPEALS 

In the event the Insured elects not to appeal, a judgment which may, in whole or in part, 
involve indemnity under this Policy, Underwriters may, following discussion with the 
Insured, elect to make such appeal at their own cost and expense and shall be liable for 
the taxable costs and disbursements and any additional interest incidental to such 
appeal; but in no event shall the liability of Underwriters exceed the relevant limits of 
liability set out in the Schedule plus such cost, expense, costs, disbursements and 
interest. 
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APPORTIONMENT OF DEFENCE EXPENSES 

Whenever any written demand received by the Insured for damages is finally resolved 
by a payment by the Insured which, regardless of the amount thereof, is only covered 
in part by this Policy, then the percentage of any Defence Expenses that can be included 
in the Ultimate Net Loss recoverable hereunder shall be calculated by dividing that part 
of such payment which is covered by this Policy, by the total amount paid by the 
Insured. 

LOSS PAYABLE 

Any amount for which Underwriters are liable under this Policy shall be due and 
payable solely to the Insured’s London agent within 30 days after it is agreed by 
Underwriters. 

SUBROGATION 

Where an amount is paid by Underwriters under this Policy, the Insured’s rights of 
recovery against any other person or entity in respect of such amount shall be 
exclusively subrogated to Underwriters.  At Underwriters’ request the Insured will 
assist, co-operate and lend its name to the exercise of Underwriters’ rights of 
subrogation.  The Insured is hereby authorized to waive any rights of recovery in 
relation to any other party, provided such waiver is given in writing prior to the relevant 
Occurrence, subject to prior agreement by Underwriters. 

APPLICATION OF RECOVERIES 

All recoveries or payments recovered or received subsequent to a payment by 
Underwriters under this Policy, after deduction of all recovery expenses, shall be 
applied on a “top down” basis such that the last amount paid out in settlement of a loss 
shall be reimbursed first and all necessary adjustments shall then be made between the 
Insured and Underwriters, notwithstanding any rule or precedent to the contrary.   

WAIVER OR CHANGE 

Notice to or knowledge possessed by any person shall not effect a waiver or change in 
any part of this Policy or stop Underwriters from asserting any right under this Policy; 
nor shall any part of this Policy be waived or changed, except by endorsement issued to 
form a part hereof, signed by Underwriters. 

ASSIGNMENT 

Assignment of interest under this Policy shall not bind Underwriters unless and until 
their written agreement thereto is secured. 

CANCELLATION 

Cancellation of this Policy may be effected only by Underwriters or their representatives 
sending by certified or registered mail, notice to the other party stating when, not less 
than 30 days thereafter, cancellation shall be effective.  The mailing of notice as aforesaid 
by Underwriters or their representatives to the first named Insured at the address 
shown in the Schedule shall be sufficient proof of notice and the coverage under this 
Policy with respect to all Insured’s shall end on the effective date and hour of 
cancellation stated in the notice.  Delivery of such written notice by Underwriters or 
Underwriters’ representatives shall be equivalent to sending by certified or registered 
mail. 
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If this Policy shall be cancelled by Underwriters, they shall retain the pro rata proportion 
of the premium for the period this Policy has been in force. 

Notice of cancellation by Underwriters shall be issued only in the event of non-payment 
or short payment of premium.   

This Policy shall be non-cancellable by the Insured. 

LAW AND JURISDICTION 

As per Schedule. 

ARBITRATION 

If the Insured and Underwriters fail to agree in whole or in part regarding any aspect of 
this policy, each party shall, within ten (10) days after the demand in writing by either 
party, appoint a competent and disinterested arbitrator and the two chosen shall before 
commencing the arbitration select a competent and disinterested umpire.  The 
arbitrators together shall determine such matters in which the Insured and 
Underwriters shall so fail to agree and shall make an award thereon, and if they fail to 
agree, they will submit their differences to the umpire and the award in writing of any 
two, duly verified, shall determine the same. 

INSPECTION AND INVESTIGATION 

Underwriters shall be permitted but not obligated to inspect the Insured’s property and 
operations at any reasonable time. Neither Underwriters’ right to make inspections nor 
the making thereof nor any report thereon shall constitute an undertaking on behalf of 
or for the benefit of the Insured or others, to determine or warrant that such property or 
operations are adequate or safe. 

In addition to the notice requirements in this Policy, on request by Underwriters, the 
Insured will provide full details of all Occurrences or claims which could deplete the 
underlying amount, deplete the each Occurrence Retention or ultimately give rise to 
indemnity under this Policy. 

The Insured will co-operate fully with Underwriters should Underwriters decide to 
investigate any such Occurrence or claim. Underwriters may examine and audit the 
Insured’s books and records at any time during normal working hours, as far as they 
relate to the subject matter of this Policy. 

CROSS LIABILITY 

In the event of claims being made by reason of Bodily Injury suffered by any employee 
of one Insured which does not arise out of the injured employee’s employment, for 
which another Insured is liable, then this Policy shall cover the Insured against whom 
such claim is made in the same manner as if separate policies had been issued to each 
Insured. 

Nothing contained in this Condition 19 shall operate to increase Underwriters’ limits of 
liability set out in the Schedule. 

ONUS OF PROOF 

In any arbitration or other proceeding to enforce a claim for loss under this Policy, the 
burden of proving that the loss is recoverable under this Policy and that no limitation 
or exclusion of this Policy applies and the quantum of loss shall fall upon the Insured. 
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DEFINITIONS 

This policy is subject to the following definitions:- 

1) "Terrorism" shall mean an unlawful act, including the use of force or violence, of any 
person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with 
any organization(s), committed for political, religious or ideological purposes including 
the intention to influence any government and/or to put the public in fear for such 
purposes. 

2) "Civil Commotion" shall mean any act committed in the course of a disturbance of 
the public peace (where such disturbance is motivated by political reasons) by any 
person taking part together with others in such disturbance or any act of any lawfully 
constituted authority for the purpose of suppressing or minimizing the consequence of 
such act. 

3)"Malicious Damage" shall mean all physical loss or physical damage resulting directly 
from a malicious act by anyone during a disturbance of the public peace where such 
malicious act is perpetrated for political reasons by known or unknown person(s). 

4) "Riots" shall mean any act committed in the course of a disturbance of the public peace 
(where such disturbance is motivated by political reasons) by any person taking part 
together with others in such disturbance or any act of any lawfully constituted authority 
for the purpose of suppressing or minimizing the consequence of such act. 

5) "Strikes" shall mean any willful act of any striker or locked-out worker in the 
furtherance of a strike or in resistance to a lock-out or any act of any lawfully constituted 
authority for the purpose of suppressing or minimizing the consequence of such act. 

6)"Sabotage" shall mean willful physical damage or destruction perpetrated for political 
reasons by known or unknown person(s). 

7)"Bodily Injury" shall mean all physical injury to a third party human being including 
death, sickness, disease or disability and all mental injury, anguish or shock to such 
human being resulting from such physical injury. 

8)"Claim" shall mean that part of each written demand received by the Insured for 
monetary damages covered by this policy, including the service of suit or institution of 
arbitration proceedings.  The term “claim” shall not include a demand for an injunction 
or any other non-monetary relief. 

9)"Defence Expenses" shall mean investigation, adjustment, appraisal, defence and 
appeal costs and expenses and pre and post judgment interest, paid or incurred by or 
on behalf of the Insured. 

The salaries, expenses or administrative costs of the Insured or its employees or any 
insurer shall not be included within the meaning of Defense Expenses. 

10)"Property Damage" shall mean physical loss of, physical damage to or physical 
destruction of tangible property of a third party, including loss of use of the tangible 
property so lost, damaged or destroyed and/or removal of debris from third party 
property. 
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11)"Ultimate Net Loss" shall mean the amount the Insured is obligated to pay, by 
judgment or settlement, as damages resulting from a claim, including Defense Expenses 
in respect of such claim arising out of one Occurrence. 

12)"Occurrence" shall mean any one loss and/or series of losses solely and directly 
resulting from any of the Insured Perils above. 

The duration and extent of any one “Occurrence” shall be limited to such losses arising 
out of the same purpose or cause during any period of 72 consecutive hours 
commencing at the time of the first loss insured hereunder and within a radius of ten 
(10) miles of affected location(s).   

However for the purposes of this Policy no period of 72 consecutive hours shall 
commence prior to the attachment of this Policy. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Τα συνολικά ετήσια ασφάλιστρα κάθε οικονοµικού φορέα  αναφέρονται στη διάρκεια 
της σύµβασης (12 µήνες) ως ακολούθως : 

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα (ΣΑ) = Καθαρά ασφάλιστρα + ∆ικαίωµα Συµβολαίου + 
Φόρος Ασφαλίστρων 

(ΣΑ) = ……………………………………………………….......…………………….. 

 (Αριθµητικώς και ολογράφως)   

 

Η Οικονοµική Προσφορά ̟ου δίδεται, α̟οτελεί την ̟λήρη α̟οζηµίωσή µας για την 
̟λήρη και ε̟ιτυχή εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους του 
ε̟ισυνα̟τόµενου «Πίνακα Ασφάλισης & Λεκτικού Ασφαλιστηρίου Ευθύνης 
Στελεχών ∆ιοίκησης» και σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού. Στο Συµβατικό 
Τίµηµα ̟εριλαµβάνεται η αµοιβή µας, του ̟ροσω̟ικού και των συνεργατών µας και 
τα ο̟οιαδή̟οτε γενικά ή ειδικά έξοδα, συµ̟εριλαµβανοµένων και των δα̟ανών για 
φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι̟ά κόστη, 
καθώς και το όφελός µας και την Εισφορά Εγγυητικού Κεφαλαίου. 

Τίθεται η ηλεκτρονική υ̟ογραφή του νόµιµου εκ̟ρόσω̟ου της εταιρείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υ̟οδείγµατα Εγγυητικών Ε̟ιστολών 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………  

∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ……………………....……………………  

 

Προς: 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Αθηνάς 67 

τκ 10552 

Αθήνα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………ΠΟΣΟ (€)…………. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή 
ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ̟οσού των ευρώ …………………………….. υ̟έρ του:  

 

 (i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]: (ονοµατε̟ώνυµο, 
̟ατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

 

(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

 

(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων 

α) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................…………………………………..  

ατοµικά και για κάθε µία α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ̟όχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινο̟ραξίας,  
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για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ..................................................... της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: 
“(τίτλος σύµβασης)”/..............Τ∆-078/22.  

 

Η ̟αρούσα εγγύηση καλύ̟τει µόνο τις α̟ό τη συµµετοχή στην ανωτέρω α̟ορρέουσες 
υ̟οχρεώσεις του/της (υ̟έρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία α̟ό µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της α̟αίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες α̟ό την α̟λή έγγραφη 
ειδο̟οίησή σας. 

Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………...  

Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο 
εκάστοτε ισχύον ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

Α̟οδεχόµαστε να ̟αρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α̟ό έγγραφο της 
Υ̟ηρεσίας σας, στο ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται η συναίνεση του υ̟έρ ου για την ̟αράταση 
της ̟ροσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.5 της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την 
̟ροϋ̟όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ̟οβληθεί ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία 
λήξης της.  

 

Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί, 
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
̟ου έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………  

∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ……………………....……………………  

Προς: 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΡΟΣΩΠΗ  Α.Ε. 

Αθηνάς 67 

τκ 10552, Αθήνα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………ΠΟΣΟ (€)…………. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή 
ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ̟οσού των ευρώ …………………………….. υ̟έρ του:  

(i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]: (ονοµατε̟ώνυµο, 
̟ατρώνυµο) .............................., ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  

(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων  

α) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ............................, ΑΦΜ: ............................ 
(διεύθυνση) .............................  

β) (̟λήρη ε̟ωνυµία) .........................., ΑΦΜ: ........................... 
(διεύθυνση) ............................. (συµ̟ληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / 
κοινο̟ραξίας) ατοµικά και για κάθε µία α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υ̟όχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 
κοινο̟ραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, για την ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών ………………………… της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., σύµφωνα µε την Τ∆-078/22 
∆ιακήρυξη της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  

Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία α̟ό µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της α̟αίτησης σας µέσα σε 5 ηµέρες α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή 
σας.  

Η ̟ αρούσα ισχύει µέχρι και την ε̟ιστροφή της, βάσει του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο 
εκάστοτε ισχύον ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου.  

Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί, 
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
̟ου έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 
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(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή) 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ  

 

SPECIMEN ANNEX – FACULTATIVE REINSURER’S DECLARATION FOR 
PARTICIPATION IN THE RISK 

 

 

«SPECIMEN» 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

 

Προς κάθε ενδιαφερόµενο 

 

Σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές α̟αιτήσεων της ∆ιακήρυξης της ΣΤΑΣΥ µε Αρ. 
..…………….. ηµεροµηνίας …………. για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
ε̟ιβεβαιώνουµε ότι έχουµε εκχωρήσει ̟ροαιρετική αντασφάλιση α̟οκλειστικά στην 
ασφαλιστική εταιρεία ..………………, για ̟οσοστό ...…. % του ορίου ευθύνης € 
……………………., σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της διακήρυξης. 

 

 

Η αξιολόγησή µας σύµφωνα µε την S&P / Fitch / Moodys είναι:……………………... 

ή 

Η αξιολόγησή µας σύµφωνα µε την ………….………. είναι:.……………………... 

 

Εκ µέρους  …………………………………………………….. 

   (σφραγίδα) 

Υ̟ογραφή εκ µέρους ………………………………………………. 

   (υ̟ογραφή) 

 

Ηµεροµηνία………………………………………………………………. 

 

 

 

«SPECIMEN» 

CONFIRMATION LETTER OF INTEREST / PARTICIPATION IN THE RISK 

To Whom It May Concern 

 





 

 

                                                       124   

In accordance with the requirements of the STASY SA tender Νο..…………….. dated 
…………. for General Liability Insurance we hereby confirm that we have provided 
facultative reinsurance support exclusively to ..……………… Insurance Company SA, for 
share ...…. % of limit € ……………………., at terms and conditions of the Tender Document. 

 

Our security rating per S&P / Fitch / Moodys is:……………………... 

or 

Our security rating per ………….………. is:.……………………... 

On behalf of …………………………………………………….. 

   (stamp) 

Signed on Behalf of………………………………………………. 

   (signature) 

 

Date………………………………………………………………. 

 

 

 

«SPECIMEN » 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

 

Προς κάθε ενδιαφερόµενο 

 

Σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές α̟αιτήσεων της ∆ιακήρυξης της ΣΤΑΣΥΑ.Ε. µε Αρ. 
..…………….. ηµεροµηνίας …………. για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Τροµοκρατικών 
ενεργειών, σαµ̟οτάζ, οχλαγωγιών, α̟εργιών, ̟ ολιτικών ταραχών, κακόβουλων ενεργειών, 
ε̟ιβεβαιώνουµε ότι έχουµε εκχωρήσει ̟ροαιρετική αντασφάλιση α̟οκλειστικά στην 
ασφαλιστική εταιρεία ..………………, για ̟οσοστό ...…. % του ορίου ευθύνης € 
……………………., σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της διακήρυξης. 

 

Η αξιολόγησή µας σύµφωνα µε την S&P / Fitch / Moodys είναι:……………………... 

ή 

Η αξιολόγησή µας σύµφωνα µε την ………….………. είναι:.……………………... 

 

Εκ µέρους  …………………………………………………….. 

   (σφραγίδα) 

Υ̟ογραφή εκ µέρους ………………………………………………. 
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   (υ̟ογραφή) 

 

Ηµεροµηνία………………………………………………………………. 

 

 

 

«SPECIMEN» 

CONFIRMATION LETTER OF INTEREST / PARTICIPATION IN THE RISK 

To Whom It May Concern 

 

 

In accordance with the requirements of the STASY SA tender Νο..…………….. dated 
…………. for Political Violence Liability Insurance  we hereby confirm that we have 
provided facultative reinsurance support exclusively to ..……………… Insurance Company 
SA, for share ...…. % of limit € ……………………., at terms and conditions of the Tender 
Document. 

 

Our security rating per S&P / Fitch / Moodys is:……………………... 

or 

Our security rating per ………….………. is:.……………………... 

On behalf of …………………………………………………….. 

   (stamp) 

Signed on Behalf of………………………………………………. 

   (signature) 

 

Date………………………………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΜΙΩΝ 

 

 

Ιστορικό ζηµιών γραµµής 1 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Συµβόλαιο Ι) 

Στις XXXXX/2017 ε̟ιδόθηκε στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ αγωγή του XXXXXXXXXXXXX µε την ο̟οία 
ζητάει α̟ό την εταιρεία το ̟οσό των 50.000 Ευρώ, ως α̟οζηµίωση για την ηθική βλάβη ̟ου 
υ̟έστη α̟ό τον θάνατο της συζύγου του XXXX, η ο̟οία στις XXXX/2013 τραυµατίστηκε 
θανάσιµα σε ατύχηµα ̟ου είχε στις γραµµές του ΤΡΑΜ στην οδό Αρδηττού. Η αγωγή 
ασκήθηκε ενώ̟ιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά τη νέα τακτική 
διαδικασία). Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ κατέθεσε ̟ροτάσεις στις 19.01.2018.  

Η ζηµιά εµ̟ί̟τει στην α̟αλλαγή 

Στις XXXXX.2017, η XXXXXXXXXXXX κατέθεσε ενώ̟ιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Νέα Τακτική ∆ιαδικασία), αγωγή (µε ΓΑΚ 613336/2017) κατά της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, 
ζητώντας να της καταβληθεί συνολικά το ̟ οσό των 138.781,39 Ευρώ, για την α̟οκατάσταση 
της ζηµίας ̟ου υ̟έστη, κατό̟ιν ατυχήµατος στο ο̟οίο ενε̟λάκη, εντός του συρµού του 
Μετρό, στο σταθµό Αττική, στις XXXXX 2015. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ άσκησε στις 20/02/2018 
̟ροσε̟ίκληση σε αναγκαστική ̟αρέµβαση – ̟αρεµ̟ί̟τουσα αγωγή α̟οζηµίωσης (µε ΓΑΚ 
16257/2018) κατά της ασφαλιστικής εταιρείας “GENERALIHELLASAAE”. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ  
κατέθεσε ̟ροτάσεις ε̟ί της ως άνω αγωγής στις 10/04/2018. Ε̟ίσης η ΣΤΑΣΥ ΑΕ  κατέθεσε 
̟ροτάσεις ε̟ί της ως άνω ̟ροσε̟ίκλησης στις 31.05.2018. 

 

Αγωγή της XXXX κατά της ΣΤΑΣΥ ΑΕ., ενώ̟ιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(νέα διαδικασία τακτική). Αίτηµα : να της καταβάλουµε το συνολικό ̟οσό των τριακοσίων 
χιλιάδων (300.000) ευρώ για την α̟οκατάσταση της ηθικής βλάβης ̟ου ισχυρίζεται ότι 
υ̟έστη εξαιτίας της ̟τώσης της α̟ό τη σκάλα καθόδου και της βλάβης στο αριστερό της 
̟όδι την XXXXX.2017 στο σταθµό Μετρό «Σύνταγµα». Η εταιρεία µας άσκησε 
Προσε̟ίκληση σε Αναγκαστική Παρέµβαση – Αγωγή κατά της αναδόχου εταιρείας 
καθαρισµού µε την ε̟ωνυµία«ISS INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατά της ασφαλιστικής εταιρείας µε την 
ε̟ωνυµία  «GENERALI HELLAS ΑΑΕ». Η κατάθεση των ̟ροτάσεων έγινε στις 18.05.2018 
και αναµένεται ̟ροσδιορισµός δικασίµου µε τη Νέα Πολιτική ∆ικονοµία. 

Στις XXXXX.2018 η XXXXXXXXXXXXXXXX, άσκησε αγωγή κατά της ΣΤΑΣΥ ΑΕ ενώ̟ιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική ∆ιαδικασία), µε την ο̟οία ζητάει να 
της καταβάλουµε το συνολικό ̟οσό των 159.900 Ευρώ, κατό̟ιν ̟τώσης της στις κυλιόµενες 
κλίµακες, στις XXXX2016 στον σταθµό του ΗΣΑΠ Μαρούσι, ζητώντας την α̟οκατάσταση 
των ζηµιών ̟ου υ̟έστη και την ικανο̟οίηση της ηθικής της βλάβης. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ στις 
6/2/2019 άσκησε ̟ροσε̟ίκληση σε αναγκαστική ̟αρέµβαση – ̟αρεµ̟ί̟τουσα αγωγή 
α̟οζηµίωσης κατά της ασφαλιστικής εταιρείας “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ AAE”, ̟ου είχε 
αναλάβει την κάλυψη της αστικής ευθύνης της εταιρείας µας για το ε̟ίδικο διάστηµα. Η 
ΣΤΑΣΥ  κατέθεσε ̟ροτάσεις στις 18.3.2019 και αναµένεται ο ̟ροσδιορισµός δικασίµου. 
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Στις XXXX.2018 ο XXXXXXXXXXXXX άσκησε αγωγή κατά της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, του 
XXXXXXXXXX και κατά του XXXXXXXXXXX (̟ροστηθέντες της ΣΤΑΣΥ ΑΕ), ενώ̟ιον του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά την Νέα Τακτική ∆ιαδικασία), µε την ο̟οία 
ζητάει να του καταβάλουµε το συνολικό ̟οσό των 928.893,20 Ευρώ, κατό̟ιν ατυχήµατος 
στο ο̟οίο ενε̟λάκη µε συρµό του µετρό στις XXXX/2013 στον σταθµό Λαρίσης, α̟ό το 
ο̟οίο ε̟ήλθε ακρωτηριασµός τριών δακτύλων της δεξιάς του χείρας, ζητώντας την 
ικανο̟οίηση της ηθικής του βλάβης, α̟οζηµίωση για την µόνιµη ανα̟ηρία του, 
διαφυγόντα έσοδα και χρηµατική α̟οζηµίωση λόγω ̟ροσβολής της ̟ροσω̟ικότητάς του 
λόγω συκοφαντικής δυσφήµισης. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ στις 6.2.2019 άσκησε ̟ροσε̟ίκληση σε 
αναγκαστική ̟αρέµβαση – ̟αρεµ̟ί̟τουσα αγωγή α̟οζηµίωσης κατά της ασφαλιστικής 
εταιρείας “GENERALI HELLAS AAE”, ̟ου είχε αναλάβει την κάλυψη της αστικής ευθύνης 
της εταιρείας µας για το ε̟ίδικο διάστηµα. H ΣΤΑΣΥ  κατέθεσε ̟ροτάσεις την 26.3.2019 και 
αναµένεται ο ̟ροσδιορισµός της δικασίµου. 

Στις XXXX2019, ο XXXXXXXXXXXXXXX άσκησε αγωγή κατά της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, κατά της 
Κοινο̟ραξίας IMPREGILO SpA – TEPNA AE, κατά της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και κατά της εταιρείας SALINI 
IMPREGILO SpA ενώ̟ιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα τακτική 
διαδικασία) µε την ο̟οία ζητάει να του καταβάλουµε το συνολικό ̟ οσό των 191.165,04 ευρώ 
για την ανόρθωση της ζηµίας ̟ου υ̟έστη και για την ικανο̟οίηση της ηθικής του βλάβης, 
εξαιτίας υ̟οτιθέµενης ̟τώσης του στην στάση του ΤΡΑΜ ‘’Λεωφόρος Βουλιαγµένης’’. Η 
ΣΤΑΣΥ θα καταθέσει ̟ροτάσεις στις 18/6/2019. 

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ& ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Συµβόλαιο ΙΙ) 

Μηδενικό 

Περαιτερω αναλυση δεν είναι δυνατη 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Η εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ. «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», 
̟ου εδρεύει στην οδό Αθηνάς αρ. 67, Αθήνα (Τ.Κ. 10552),µε ΑΦΜ 099939745, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Αθηνών νοµίµως εκ̟ροσω̟ούµενης, σέβεται την ιδιωτικότητα και τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα 
των Υ̟οκειµένων και φροντίζει να είναι σε θέση συνεχούς συµµόρφωσης µε τον Κανονισµό 
2016/679 (ΕΕ)για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι της ε̟εξεργασίας των 
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 
αυτών, µε τίτλο «Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων» (ΓΚΠ∆), τον Ν. 
4624/2019 και την κείµενη νοµοθεσία ̟ερί ̟ροστασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα 
και να α̟οδεικνύει τη συµµόρφωση αυτή.  

Με την ̟αρούσα Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την Ανάθεση και 
Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ως Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας, ενηµερώνει 
τους συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, ̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς, τους 
αναδόχους των δηµοσίων συµβάσεων και τους τυχόν τρίτους εµ̟λεκόµενους στη δηµόσια 
σύµβαση (συνεργάτες, υ̟εργολάβους, τρίτους οικονοµικούς φορείς των ̟ροσφερόντων 
οικονοµικών φορέων και αναδόχων) για το είδος των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων ̟ου 
συλλέγει, τον τρό̟ο ε̟εξεργασίας αυτών των δεδοµένων,καθώς και την ̟ροστασία των 
δεδοµένων, τα δικαιώµατά τους ως Υ̟οκείµενα των δεδοµένων και τον τρό̟ο ε̟ικοινωνίας 
µε την εταιρεία. 

Η Πολιτική ισχύει για όλα τα Υ̟οκείµενα των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, ήτοι για όλουςτους 
συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό, για τους οικονοµικούς φορείς, οι ο̟οίοι υ̟οβάλλουν την 
̟ροσφορά τους, για τους αναδόχους, στους ο̟οίους κατακυρώνεται η δηµόσια σύµβαση, 
και για τους τυχόν τρίτους εµ̟λεκόµενους στη δηµόσια σύµβαση. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι 
ανωτέρω αναφερόµενοι α̟οτελούν νοµικά ̟ρόσω̟α, νοείται η ε̟εξεργασία των 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων των φυσικών ̟ροσώ̟ων αυτών (νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων, µετόχων, 
µελών, εργαζοµένων, συνεργατών, ̟ροσώ̟ων οριζοµένων για την υλο̟οίηση του 
συµβατικού αντικειµένου κλ̟).  

Η Πολιτική ισχύει σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις δηµοσίων συµβάσεων, στις δηµόσιες 
συµβάσειςέργων, υ̟ηρεσιών, ̟ροµηθειών, εκ̟όνησης µελετών, ̟αροχής τεχνικών και 
λοι̟ών συναφών ε̟ιστηµονικών υ̟ηρεσιών, ̟αροχής γενικών υ̟ηρεσιών, ό̟ως ορίζονται 
στο Ν. 4412/2016, και για όλα τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, τα ο̟οία υφίστανται ε̟εξεργασία 
για λογαριασµό της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο και σε ο̟οιαδή̟οτε µορφή. 

 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή και Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας Προσω̟ικών 
∆εδοµένων 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ως Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας των ̟ ροσω̟ικών δεδοµένων, φέρει την ευθύνη 
και είναι σε θέση να α̟οδείξει τη συµµόρφωσή της µε τις αρχές ̟ροστασίας ̟ροσω̟ικών 
δεδοµένων, καθώς και την εν γένει συµµόρφωσή της µε την κείµενη νοµοθεσία για την 
̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων.  

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δεσµεύεται ότι τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα συλλέγονται και ε̟εξεργάζονται µε 
αντικειµενικότητα, νοµιµότητα και διαφάνεια, για συγκεκριµένο και καθορισµένο σκο̟ό, 
και ότι η διενεργούµενη ε̟εξεργασία λαµβάνει χώρα τηρουµένων αυστηρώς της Πολιτικής 
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Προστασίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., των διατάξεων του ΓΚΠ∆, της κείµενης νοµοθεσίας για την 
̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και των Οδηγιών της Αρχής 
Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ). 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διασφαλίζει ότι ε̟εξεργάζεται µόνο τα κατάλληλα, συναφή και α̟ολύτως 
α̟αραίτητα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, για το σκο̟ό για τον ο̟οίο συλλέχθηκαν και δεν θα 
συλλεχθούν ή διατηρηθούν ̟ ροσω̟ικά δεδοµένα µε σκο̟ό ο̟οιαδή̟οτε µελλοντική χρήση, 
εκτός και αν αφορούν ̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες η ΣΤΑΣΥ. Α.Ε. έχει έννοµο συµφέρον ̟ρος 
τούτο. Το ̟ροσω̟ικό ε̟εξεργάζεται ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για την εξυ̟ηρέτηση των 
νόµιµων, ε̟ιχειρηµατικών σκο̟ών ̟ ου σχετίζονται άµεσα µε την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. 

Ποια ∆εδοµένα Προσω̟ικού Χαρακτήρα συλλέγει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή συλλέγει,ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, τα 
ακόλουθα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης 
(διαγωνιστική ή µη) και την ανάθεση και εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης, κατά τα 
̟ροβλε̟όµενα α̟ό τον Ν. 4412/2016, ό̟ως: 

ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο, µητρώνυµο, στοιχεία ταυτότητας, ηµεροµηνία γέννησης, 
ΑΦΜ-∆ΟΥ, ΑΜΚΑ,  στοιχεία ε̟ικοινωνίας, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, 
(email, fax), στοιχεία ε̟ιστηµονικής κατάρτισης ή ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας, ̟ τυχία, 
άδεια εργασίας-λειτουργίας, έναρξη εργασιών σε ∆ΟΥ, τα δικαιολογητικά τα ο̟οία 
α̟αιτούνται κατά τον Ν. 4412/2016 για να δια̟ιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
α̟οκλεισµού, α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, ̟ιστο̟οιητικά ̟ερί µη υ̟αγωγής σε 
̟τώχευση, ̟τωχευτική διαδικασία, εξυγίανση κλ̟, φορολογική και ασφαλιστική 
ενηµερότητα, αριθµός λογαριασµού τρα̟έζης, IBAN.  

Η συλλογή των ̟ ροσω̟ικών δεδοµένων ̟ ραγµατο̟οιείται άµεσα και α̟ευθείας α̟ό το ίδιο 
το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων (τον συµµετέχοντα στον ∆ιαγωνισµό, τον ̟ροσφέροντα 
οικονοµικό φορέα και τον ανάδοχο)κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στη 
διαδικασία, κατά την υ̟οβολή ̟ροσφοράς, συµ̟ληρώνοντας όλα τα α̟αιτούµενα 
δικαιολογητικά και ̟ροσκοµίζοντας τα σχετικά α̟οδεικτικά έγγραφα βάσει των 
οριζοµένων στο Τεύχος ∆ιακήρυξης ή στις οδηγίες διεξαγωγής της διαδικασίας συµµετοχής 
και ανάθεσης, κατά την κατακύρωση και ανάθεση της σύµβασης και την εκτέλεση αυτής. 
Ενδεχοµένως να συλλέγονται και δεδοµένα ̟ ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία ̟ροκύ̟τουν 
̟ροδήλως α̟ό δηµοσιο̟οιηµένα στοιχεία ή µ̟ορούν να ανευρεθούν και α̟οκτηθούν 
νοµίµως α̟ό δηµόσιες αρχές.  

∆εδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα τα ο̟οία ̟ροσκοµίζονται µε δικαιολογητικά έγγραφα 
α̟ό τον ̟ροσφέροντα, ε̟ι̟ρόσθετα και µε δική του ̟ρωτοβουλία, και τα ο̟οία ενδέχεται 
να ̟εριέχουν α̟λά ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ή ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ειδικής κατηγορίας, 
νοείται ότι ̟αρέχονται α̟ό το Υ̟οκείµενο µε ρητή, ελεύθερη και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση 
συγκατάθεσή του, γνωρίζοντας ότι συνυ̟οβάλλονται ̟ρος ε̟εξεργασία για τους σκο̟ούς 
̟ου συλλέγονται και τα ανωτέρω ̟ροσω̟ικά δεδοµένα του. 

Σκο̟οί και Νοµική Βάση ε̟εξεργασίας 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ε̟εξεργάζεται ̟ ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για τους σκο̟ούς για τους ο̟οίους 
ενηµερώθηκε ̟ροηγουµένως το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων και δεν τα χρησιµο̟οιεί για 
άλλους σκο̟ούς, οι ο̟οίοι δεν είναι συµβατοί µε τους αρχικούς σκο̟ούς.  
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Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µ̟ορεί να ε̟εξεργαστεί τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένατου Υ̟οκειµένου για τους 
σκο̟ούς ̟ου ̟αρατίθενται ακολούθως, ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά: 

Για την αξιολόγηση του συµµετέχοντος, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν. 4412/2016, 

Για την ε̟ικοινωνία- ενηµέρωση του συµµετέχοντος (̟χ. σχετικά µε την αξιολόγηση της 
̟ροσφοράς, την ε̟ίδοση α̟αραίτητων εγγράφων κλ̟), 

Για την ανάθεση της σύµβασης στον ανάδοχο, την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και την 
υλο̟οίηση και υ̟οστήριξη κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 

Για λόγους αρχειοθέτησης, 

Για την εκ̟λήρωση των εκ του νόµου υ̟οχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.   

Για την εκ̟λήρωση συµβατικών υ̟οχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.   

Για την ̟ροάσ̟ιση των δικαιωµάτων και έννοµων συµφερόντων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.,  

Για την εν γένει ασφάλεια και ̟ροστασία των συναλλαγών. 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διασφαλίζει ότι η ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων είναι σύννοµη 
και δεσµεύεται ότι χρησιµο̟οιεί ̟ροσω̟ικά δεδοµένα α̟οκλειστικά και µόνο εφόσον 
υφίσταται µία τουλάχιστον νοµική βάση, ̟ου της ε̟ιτρέ̟ει την ε̟εξεργασία των 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων, ως ακολούθως: 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ ροσω̟ικού χαρακτήρα βάσει του Ν. 4412/2016, 
ως Αναθέτουσα Αρχή, η ο̟οία στο ̟λαίσιο άσκησης δηµόσιας εξουσίας διενεργεί τη 
διαδικασία κατακύρωσης και ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης και ε̟ιβλέ̟ει την εκτέλεση και 
υλο̟οίηση της καταρτισθείσας σύµβασης.  

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης κατά τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016 
(̟ροσυµβατικό- συµβατικό στάδιο) η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού 
χαρακτήρα για την αξιολόγηση των δεδοµένων των συµµετεχόντων (στη διαδικασία µέχρι 
την ανάθεση και σύναψη σύµβασης) και για τον έλεγχο και την ε̟ίβλεψη της τήρησης των 
συµβατικών υ̟οχρεώσεων, α̟ορρεουσών α̟ό τη σύµβαση.  

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µ̟ορεί να ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για την 
εκ̟λήρωση έννοµης υ̟οχρέωσης, ιδίως α̟ό τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την 
εκ̟λήρωση συµβατικής υ̟οχρέωσης, για την εκ̟λήρωση καθήκοντος ̟ρος το δηµόσιο 
συµφέρον, εν ̟ροκειµένω την διασφάλιση διαφανούς διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, και για την εξυ̟ηρέτηση έννοµων συµφερόντων της.  

Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα µε τη συµµετοχή του και µε την 
µετέ̟ειτα ανάθεση και υ̟ογραφή της σύµβασης θεωρείται ότι έχει συναινέσει στην 
ε̟εξεργασία των δεδοµένων του, ̟αρέχοντας ρητή ελεύθερη και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση 
συγκατάθεση για την ε̟εξεργασία.  

Τήρηση- Α̟οθήκευση ∆εδοµένων- Μέτρα Προστασίας 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διατηρεί τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για το χρονικό διάστηµα ̟ου 
α̟αιτείται για τους νόµιµους ε̟ιχειρηµατικούς σκο̟ούς για τους ο̟οίους συλλέχθηκαν, 
συµ̟εριλαµβανοµένων και των σκο̟ών ικανο̟οίησης νοµικών, φορολογικών, λογιστικών 
α̟αιτήσεων. Κάθε οργανωτική µονάδα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. φροντίζει να ̟ροσδιορίσει και να 
τηρήσει τις κατάλληλες ̟εριόδους τήρησης, καθώς και να διασφαλίσει την ασφαλή 
καταστροφή τους, όταν ̟αρέλθει το χρονικό διάστηµα ή ̟αύσει να υφίσταται ο σκο̟ός της 
ε̟εξεργασίας και δεν υ̟άρχει καµία νοµική α̟αίτηση ή νόµιµο συµφέρον ή δικαίωµα για 
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τη συνέχιση της τήρησής τους. Ενδέχεται να α̟οθηκεύονται για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα, εφόσον τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα θα τύχουν ε̟εξεργασίας α̟οκλειστικά για 
σκο̟ούς αρχειοθέτησης ̟ρος το δηµόσιο συµφέρον, σκο̟ούς  για ε̟ιστηµονική και 
ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκο̟ούς και ̟άντα υ̟όκεινται στην εφαρµογή των 
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων. 

Μετά το ̟έρας του χρονικού διαστήµατος, ̟ου ορίζεται είτε α̟ό την συµβατική σχέση µε το 
Υ̟οκείµενο, είτε α̟ό την νοµοθεσία, ακολουθούνται οι ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες για την 
ασφαλή καταστροφή τους. 

 

Περι̟τώσεις ∆ιαβίβασης- Κοινο̟οίησης Προσω̟ικών ∆εδοµένων 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ενδέχεται να γνωστο̟οιεί τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα σε τρίτους, 
ό̟ως: 

Τρίτα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, στα ο̟οία η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριµένων ενεργειών για λογαριασµό της και αυτά λειτουργούν ως εκτελούντες την 
ε̟εξεργασία(̟χ συνεργάτες, σύµβουλοικλ̟). 

Το ∆ηµόσιο, δηµόσιοι φορείς καιαρµόδιες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο ̟λαίσιο των 
αρµοδιοτήτων τους.  

Συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, στο ̟λαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 
δικαιώµατος δικαστικής ̟ροστασίας των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το νόµο. 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ελέγχει και αξιολογεί τους εκτελούντες την ε̟εξεργασία και ζητάει τις 
κατάλληλες διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις ότι είναι συµµορφωµένοι µε τον ΓΚΠ∆ και την 
κείµενη νοµοθεσία για την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και ότι έχουν λάβει τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση 
τους.Ε̟ισυνά̟τεται το Παράρτηµα Ι- Σύµβαση Ε̟εξεργασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού 
Χαρακτήρα µε τους εκτελούντες την ε̟εξεργασία.  

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. φροντίζει ώστε όλες οι οργανωτικές µονάδες της και το ̟ροσω̟ικό της (̟χ. 
εργαζόµενοι, ̟ροστηθέντες, βοηθοί εκ̟λήρωσης κλ̟), καθώς και οι εκτελούντες την 
ε̟εξεργασία, να ενηµερώνονται για τις υ̟οχρεώσεις τους για την ε̟εξεργασία ̟ροσω̟ικών 
δεδοµένων και για την τήρηση της Πολιτικής Προστασίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για τη 
διαχείριση και ̟ ροστασία των ̟ ροσω̟ικών δεδοµένων. Στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. όλο το ̟ ροσω̟ικό 
είναι υ̟εύθυνο για την υ̟οστήριξη της συµµόρφωσης µε αυτήν την ̟ολιτική. 

Τεχνικά και Οργανωτικά µέτρα Προστασίας των δεδοµένων  

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., λαµβάνοντας υ̟όψη τη φύση, το ̟εδίο εφαρµογής, το ̟λαίσιο και τους 
σκο̟ούς της ε̟εξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής ̟ιθανότητας ε̟έλευσης 
και σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών ̟ροσώ̟ων, εφαρµόζει 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ̟ροκειµένου να διασφαλίζει και να α̟οδεικνύει 
ότι η ε̟εξεργασία διενεργείται σύννοµα και ότι ̟αρέχει το κατάλληλο ε̟ί̟εδο ασφάλειας 
δεδοµένων έναντι των κινδύνων ̟ου διατρέχουν την ε̟εξεργασία. 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. οργανωτικά, έχει συντάξει Πολιτικές και ∆ιαδικασίες για την ε̟εξεργασία 
και την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και τεχνικά, έχει υιοθετήσει τα κατάλληλα 
µέτρα ασφαλείας –για την ψηφιακή και την φυσική ασφάλεια- διασφαλίζοντας την 
εµ̟ιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των δεδοµένων.  
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Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια να χρησιµο̟οιεί τις ̟λέον ̟ρόσφατες 
τεχνολογικές λύσεις και διαδικασίες για την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και να 
υιοθετεί τις βέλτιστες ̟ρακτικές ̟ροστασίας.  

Περιστατικό Παραβίασης Προσω̟ικών ∆εδοµένων 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει δηµιουργήσει την κατάλληλη δοµή και διαδικασίες για τη διαχείριση 
τυχόν ̟ εριστατικού σχετικά µε την ε̟εξεργασία ̟ ροσω̟ικών δεδοµένων. Το ̟ ροσω̟ικό της 
έχει ενηµερωθεί ̟ροκειµένου να αναφέρει κάθε ̟εριστατικό, το ο̟οίο έχει ή ενδέχεται να 
οδηγήσει σε α̟ώλεια, κλο̟ή, µη εξουσιοδοτηµένη α̟οκάλυψη, τυχαία καταστροφή ή 
α̟οκάλυψη των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες 
αντίδρασης σε ̟αραβίαση δεδοµένων. 

Σε ̟εριστατικό ̟ιθανής ̟αραβίασης, τα ̟ρόσω̟α ̟ου αφορά η Παρούσα Πολιτική, 
υ̟οχρεούνται αµελλητί να ενηµερώσουν την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για το ̟εριστατικό και να 
̟αρέχουν κάθε αναγκαία ή/και βοηθητική ̟ληροφορία ̟ρος αντιµετώ̟ιση του 
̟εριστατικού. Τονίζεται ότι ̟ρέ̟ει να ελεγχθεί εάν η ̟αραβίαση ̟ροήλθε α̟ό δική τους 
ευθύνη και να ενηµερώσουν ε̟ίσης σχετικά την ΣΤΑΣΥ Α.Ε..  

Συγκατάθεση του Υ̟οκειµένου των δεδοµένων 

Το Υ̟οκείµενο ̟αρέχει συγκατάθεση για ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων, 
κατό̟ιν ενηµέρωσης για το σκο̟ό ε̟εξεργασίας και τα δικαιώµατά του, µε δήλωση ή µε 
σαφή θετική ενέργεια, ελεύθερη, συγκεκριµένη, ρητή και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση, µε την ο̟οία 
εκδηλώνει ότι συµφωνεί, να α̟οτελέσουν αντικείµενο ε̟εξεργασίας τα δεδοµένα 
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα ̟ου το αφορούν.  

Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων µ̟ορεί να ανακαλέσει µε ευκολία, ελεύθερα τη συγκατάθεσή 
του, ανά ̟άσα στιγµή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης έχει ισχύ σε µελλοντική ε̟εξεργασία 
και δεν ε̟ηρεάζει την ε̟εξεργασία, η ο̟οία διενεργούταν βάσει της συγκατάθεσης του 
Υ̟οκειµένου, ̟ριν την ανάκληση, και είναι νόµιµη ε̟εξεργασία. 

∆ικαιώµατα του Υ̟οκειµένου των δεδοµένων 

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ενηµερώνει τα Υ̟οκείµενα των δεδοµένων για την ε̟εξεργασία των 
δεδοµένων τους και για τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωµάτων τους, καθώς και 
διαχειρίζεται τα αιτήµατα των Υ̟οκειµένων κατά τον καλύτερο δυνατό τρό̟ο, ώστε να 
αντα̟οκρίνεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό ικανο̟οίησης αυτών.  

Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα όσον αφορά τον τρό̟ο 
ε̟εξεργασίας των δεδοµένων του α̟ό τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.: 

1) ∆ικαίωµα ενηµέρωσης- ̟ληροφόρησης για την ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών του 
δεδοµένων. 

2)∆ικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης για ε̟εξεργασία των δεδοµένων ανά ̟άσα 
στιγµή. 

3) ∆ικαίωµα ̟ρόσβασης στα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα του. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να αιτηθεί 
̟ρόσβαση στα δεδοµένα του για να λάβει αντίγραφο α̟ό αυτά.  

4) ∆ικαίωµα διόρθωσης- ε̟ικαιρο̟οίησης των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων, ώστε τα 
στοιχεία να είναι ακριβή. 

5) ∆ικαίωµα διαγραφής των δεδοµένων του. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να αιτηθεί τη διαγραφή 
των δεδοµένων του, στις ακόλουθες ̟ ερι̟τώσεις. Όταν: α) αυτά δεν είναι ̟ λέον α̟αραίτητα 
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για τους σκο̟ούς για τους ο̟οίους συλλέχθηκαν ή ε̟εξεργάζονται, β) έγινε ανάκληση της 
συγκατάθεσης, γ) έχει εκλείψει ̟λέον η νοµική βάση ε̟εξεργασίας α̟ό τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και 
δεν στηρίζεται η ε̟εξεργασία σε άλλη νοµική βάση. Τονίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δύναται να 
µην ικανο̟οιήσει το δικαίωµα διαγραφής για λόγους εκ̟λήρωσης εκ του νόµου 
υ̟οχρέωσής της, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, για λόγους θεµελίωσης, άσκησης και 
υ̟οστήριξης νοµικών αξιώσεών της, καθώς και για λόγους αρχειοθέτησης και στατιστικούς 
σκο̟ούς. 

6) ∆ικαίωµα ̟εριορισµού της ε̟εξεργασίας των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων. Σε αυτή την 
̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ̟ροβαίνει στον άµεσο ̟εριορισµό ε̟εξεργασίας των δεδοµένων, 
τουλάχιστον για να εξετάσει το αίτηµα ̟εριορισµού. Εάν δεν είναι εφικτός ο ̟εριορισµός 
της ε̟εξεργασίας, θα δοθεί αιτιολογηµένη α̟άντηση στο Υ̟οκείµενο. 

7) ∆ικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να λάβει σε 
αναγνώσιµη µορφή σε µία α̟ό τις ευρέως διαδεδοµένες µορφές ανάγνωσης (̟χ σε αρχείο 
XML) αντίγραφο των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων του, τα ο̟οία ε̟εξεργάζονται µε χρήση 
υ̟ολογιστικών συστηµάτων.  

8) ∆ικαίωµα εναντίωσης. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να ̟ροβάλει εναντίωση ως ̟ρος την 
ε̟εξεργασία των δεδοµένων του. Τονίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δύναται να µην ικανο̟οιήσει 
το δικαίωµα εναντίωσης, εάν υ̟άρχει ε̟ιτακτικός και νόµιµος λόγος, ο ο̟οίος υ̟ερισχύει 
του αιτήµατος εναντίωσης ή σκο̟ός για τη θεµελίωση, άσκηση ή υ̟οστήριξη νοµικών 
αξιώσεών της. 

Το Υ̟οκείµενο ασκεί τα ανωτέρω δικαιώµατα µε αίτηµα ̟ρος τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Το αίτηµα 
̟ρέ̟ει να είναι σαφές και ορισµένο και να συµ̟ληρώνεται κατά το δυνατόν ̟ληρέστερο 
τρό̟ο, ώστε να µ̟ορεί να αξιολογηθεί και ικανο̟οιηθεί. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει η 
ταυτο̟οίηση του Υ̟οκειµένου και η ε̟ιβεβαίωση των στοιχείων του. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 
φροντίζει να α̟αντήσει εντός ενός µήνα σε ο̟οιοδή̟οτε σχετικό αίτηµα, εκτός αν για 
αντικειµενικούς λόγους χρειαστεί ̟ερισσότερος χρόνος, ο̟ότε και θα ενηµερώσει το 
Υ̟οκείµενο σχετικά. Κατάλληλη φόρµα συµ̟λήρωσης του αιτήµατος ̟αρέχεται στο 
∆ιαδικτυακό τό̟ο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.www.stasy.gr 

Για την άσκηση ο̟οιουδή̟οτε δικαιώµατος, το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να α̟ευθυνθεί στον 
Υ̟εύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στο dpo@stasy.gr.  

Σε κάθε ̟ερί̟τωση το Υ̟οκείµενο έχει ε̟ίσης το ∆ικαίωµα υ̟οβολής καταγγελίας στην 
Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα – ΑΠ∆ΠΧ και µ̟ορεί να 
α̟ευθυνθεί σε αυτήν: Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr.  

Ε̟ικοινωνία  

Για ο̟οιαδή̟οτε ενηµέρωση, ̟ αροχή βοήθειας σχετικά µε την άσκηση ή την κατανόηση των 
δικαιωµάτων του Υ̟οκειµένου και ερώτηση σχετικά µε τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, την 
̟αρούσα Πολιτική και την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, µ̟ορείτε να 
ε̟ικοινωνήσετε µε τον Υ̟εύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µε µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stasy.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (EΕΕΣ) –σελ. 1-26 

 

Το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ε̟ισυνά̟τεται στο τέλος της διακήρυξης 
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Αθανάσιος Ν. Κοτταράς 

 

 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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