
1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.)

Προκηρύσσει 

Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό 

ανάδειξης Αναδόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών  για την 

«Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors 

& Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ», για χρονική 

διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και προϋπολογισμό συνολικών 

ασφαλίστρων εκατό είκοσι χιλιάδες (120.000,00€) ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των 

νόμιμων επιβαρύνσεων), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το οικείο 

κανονιστικό πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους του παρόντος τεύχους 

Διαγωνισμού.
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ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπηρεσίες Ασφάλισης Ευθυνών Στελεχών Διοίκησης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Παροχή Ασφαλιστικής Κάλυψης της Ευθύνης Στελεχών 
Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance) της 
ΕΤΑΔ ΑΕ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 66516000-0

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της τιμής, κατ’ εφαρμογή του 
Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων 
Έργων, Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών 
και Εκπόνησης Μελετών (εφεξής «ο Κανονισμός»).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός για δώδεκα (12) 
μήνες ύψους συνολικών ασφαλίστρων εκατό 
είκοσι χιλιάδες (120.000,00 €) ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων 
καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων).   

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΑΔ ΑΕ, Κεντρικό Κατάστημα, Βουλής 7
ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο κείμενο της Διακήρυξης 
στην ιστοσελίδα http://www.hppc.gr. Τα έγγραφα της 

mailto:asfaragoulia@etasa.gr;nmarmatsouris@etasa.gr
mailto:imanalis@etasa.gr
mailto:ckontovas@etasa.gr
http://www.hppc.gr/
http://www.hppc.gr/
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ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

Διακήρυξης διατίθενται περαιτέρω και από τις 
01/06/2022 έως 09/06/2022 στα γραφεία της 
αναθέτουσας Εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
09:00-15:00. Για την παραλαβή των εγγράφων της 
Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30,00 
ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη 
και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
Διακήρυξης στα γραφεία της αναθέτουσας Εταιρείας 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης 
να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα 
τους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

16/06/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

16/06/2022 και ώρα 11:30 π.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Σε φυσική μορφή, στο πρωτόκολλο εισερχόμενων της 
ΕΤΑΔ Α.Ε. Κάθε προσφορά υποβάλλεται 
αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από ειδικά 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή με συστημένη 
ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 
προσφορών, στην ελληνική γλώσσα και σε 
σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή αποκλεισμού), που 
περιλαμβάνει τρεις χωριστούς υποφακέλους:
α) Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 
β) Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
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ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η Αναθέτουσα Εταιρεία

1.1Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ Α.Ε.) αποτελεί Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο λειτουργεί χάριν του δημόσιου 
συμφέροντος και κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Είναι Εταιρεία, 
100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα και έχει σκοπό 
τη διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πάσης φύσεως 
περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων που της ανήκουν 
κατά κυριότητα ή έχουν περιέλθει σε αυτήν με νόμο ή με οποιαδήποτε άλλη 
πράξη.  

1.2Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998, με το Νόμο 
2636/1998, αρχικά με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης 
Περιουσίας ΕΟΤ». Το 2000 με το Νόμο 2837/2000, μετονομάστηκε σε 
«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», για να μετονομαστεί στη 
συνέχεια, το 2004, με το Νόμο 3270/2004 σε «Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία». Το 2011 απορρόφησε την 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και μετονομάστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 47 
του Ν. 3943/31.03.2011 σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε », ενώ 
τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους συγχωνεύτηκε και με την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ) Α.Ε., δια απορρόφησης της δεύτερης από την 
πρώτη, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με την υπ’ 
αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2779/Β/ 2.12.2011), λαμβάνοντας 
πλέον την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Το 2015, 
δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 24 Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 
626/Β/ 16-04-2015), η ΕΤΑΔ Α.Ε. απορρόφησε την Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ». Το 2016, δυνάμει των 
διατάξεων του Νόμου 4389/2016, το σύνολο των μετοχών της ΕΤΑΔ ΑΕ 
μεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο στην (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε. 

1.3Αναλυτική παρουσίαση του έργου της αναθέτουσας Εταιρείας, 
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.hppc.gr

2. Στοιχεία Διαδικασίας

2.1Για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης θα διεξαχθεί τακτικός 
διαγωνισμός με την ανοικτή διαδικασία, κατά τα οριζόμενα στον «Κανονισμό 
Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής 
Υπηρεσιών και εκπόνησης Μελετών», όπως αυτός εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Συνεδρίαση 427/23.10.2013) και τη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων (03.12.2013), τέθηκε σε ισχύ από 
01.01.2014, δυνάμει της απόφασης που ελήφθη κατά την με α/α 
430/09.12.2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώθηκε 
στις 07.01.2014 και ισχύει, και ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτού.

http://www.hppc.gr/
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2.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι αυτό της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης 
τιμής.  

3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
της σύμβασης

3.1 Σκοπός του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για 
την παροχή Ασφαλιστικής Κάλυψης της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης 
(Directors & Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ, αναλυτική περιγραφή 
του οποίου δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας. Σημειώνεται 
ότι το λεκτικό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο 
σκοπό εκτός του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Η αρχική διάρκεια του 
συμβολαίου θα είναι για δώδεκα (12) μήνες. Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν 
μεταβολές που αφορούν το ιστορικό ζημιών, τη δραστηριότητα της ΕΤΑΔ ΑΕ, 
δύναται να επηρεάσουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της παρούσας, που 
σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 3.3 
της παρούσας.

 
3.2 Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται κατ’ αναλογία στους 

ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
66516000-0. 

3.3 Με τον παρόντα διαγωνισμό προβλέπεται δαπάνη των συνολικών 
ασφαλίστρων ύψους εκατό είκοσι χιλιάδες (120.000,00 €) ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των 
νόμιμων επιβαρύνσεων), για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.  

3.4 Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε 
ως μέλη κοινοπραξίας/ένωσης εταιριών, στο προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

3.5 Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των 
ζητούμενων υπηρεσιών ή η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς για 
ζητούμενες υπηρεσίες. 

3.6 Οι γενικοί και ειδικοί όροι  εκτέλεσης της υπό ανάθεσης 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του τόπου, χρόνου και τρόπου παράδοσης 
και παραλαβής της προμήθειας, περιλαμβάνονται στο πέμπτο και έκτο Μέρος 
καθώς και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και II της παρούσας.

4. Θεσμικό πλαίσιο

4.1Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις:

 της παρούσας Διακήρυξης,
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 τις διατάξεις του έκτου άρθρου  περ. β’ του Ν. 4431/2016 
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη 
συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
207/Α’/04.11.2016), σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν σε ισχύ και δεν 
έχουν θιγεί από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α’/08.08.2016) οι Κανονισμοί της Εταιρείας,

 Το Ν. 4389/2016 και ιδίως των άρθρων 189, 196 επ. και 201 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
94/Α’/27.05.2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

 του «Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων 
Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών και εκπόνησης Μελετών», 
όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Συνεδρίαση 
427/23.10.2013) και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (03.12.2013) και 
τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2014, δυνάμει της απόφασης που ελήφθη κατά 
την με α/α 430/09.12.2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία επικυρώθηκε στις 07.01.2014,όπως ισχύει.

 τις συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 4412/2016 που ρητώς αναφέρονται 
στην παρούσα διακήρυξη και στις οποίες γίνεται οικειοθελής υπαγωγή, 

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

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

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών 
πράξεων, των λοιπών διατάξεων,

 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας», (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000),

 του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

5. Δημοσιότητα

5.1 H Διακήρυξη θα δημοσιευτεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του 
Κανονισμού,

(α)  στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας Εταιρείας

(β) σε μια τουλάχιστον εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας 
(περίληψη της παρούσας Διακήρυξης).
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5.2 Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης (περίληψη της παρούσας 
Διακήρυξης) του εν τίτλω Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των  οκτακοσίων 
εξήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (€865,12) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα ανατεθεί η παρούσα σύμβαση 
κατ’ άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007. 

6. Έγγραφα του Διαγωνισμού

6.1Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα 
ακόλουθα:

(α) η παρούσα Διακήρυξη, με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της, όπως αυτή θα 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Εταιρείας.

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

7. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια 
Διαγωνισμού

7.1Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της αναθέτουσας 
Εταιρείας, επί της οδού Βουλής αριθ. 7, 10562, Σύνταγμα σύμφωνα με τα 
άρθρα του τετάρτου Μέρους της παρούσας. 

7.2 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
16/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

7.3 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, σύμφωνα με 
το άρθρο 30 της παρούσας. 

8. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Διακήρυξης

8.1Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο κείμενο της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα http://www.hppc.gr

8.2Τα έγγραφα της Διακήρυξης διατίθενται περαιτέρω και από τις 
01/06/2022 έως και τις 09/06/2022 στα γραφεία της αναθέτουσας 
Εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00. Για την παραλαβή 
των εγγράφων της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο 
ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
Διακήρυξης στα γραφεία της αναθέτουσας Εταιρείας κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες 
και φροντίδα τους. 

http://www.hppc.gr/
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9. Παροχή Διευκρινίσεων

9.1Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται είτε σε 
φυσική μορφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΤΑΔ Α.Ε., είτε μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας και υπογράφονται 
από τον οικονομικό φορέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, σε περίπτωση 
νομικού προσώπου, ή κάθε άλλου προσώπου που εκπροσωπεί νόμιμα τον 
οικονομικό φορέα και απαντώνται δι’ αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας ή δια τηλεομοιοτυπίας από την ΕΤΑΔ Α.Ε. Αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται. 

9.2 Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν 
να υποβληθούν μέχρι και την 10η ημέρα πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 06/06/2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι 
εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. 

9.3 Η αναθέτουσα Εταιρεία επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα 
ζητηθούν έγκαιρα και αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες 
διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο έως τρείς (3) ημερολογιακές 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
δηλαδή μέχρι την 13/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο 
διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας Εταιρείας, ή με κάθε άλλο πρόσφορο 
μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, με κοινοποίηση 
σε όλους τους προσφέροντες καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

9.4 Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να 
επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της 
αναθέτουσας Εταιρείας.

9.5 Η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και 
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το 
αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών και

(β)  όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

9.7 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν 
έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν 
απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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10. Προσκόμιση εγγράφων / Γλώσσα

10.1 Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η 
προσκόμιση εγγράφων/ πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από 
δημόσιες υπηρεσίες, δεν απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή 
επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά τα απλά, ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Ομοίως, γίνονται αποδεκτά τα 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, που έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες. 

10.2 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή 
δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα 
επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την 
επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 
05.10.61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η 
γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια 
των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή 
τέτοια υπηρεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα. 

10.3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου 
εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.61. Η επικύρωση αυτή, 
καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα, πρέπει να έχουν γίνει από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

10.4 Τα τεύχη Διαγωνισμού έχουν συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 50 της παρούσας, 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

10.5 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην 
Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα 
έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι 
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα.
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Κατ' εξαίρεση, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - 
εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε 
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

10.6 Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει 
το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες τη μετάφραση οποιουδήποτε 
στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς τους.

10.7 Κάθε μορφής επικοινωνίας με την αναθέτουσα Εταιρεία, 
καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα.

11. Εγγυήσεις

11.1 Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15 και 39 της παρούσας 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 
2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

11.3 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

(α) την ημερομηνία έκδοσης,

(β) τον εκδότη, 

(γ) την Εταιρεία προς την οποία απευθύνονται, 

(δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

(ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

(στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

(ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
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ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

(η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού, 

(θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

(ι)  την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

(ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και 
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις 
εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων.

Κατά τα λοιπά το περιεχόμενο των εγγυητικών επιστολών θα είναι 
σύμφωνο με τα υποδείγματα  που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας και τα οριζόμενα στον Κανονισμό της 
αναθέτουσας Εταιρείας.

11.4 Η αναθέτουσα Εταιρεία θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση, τη 
γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που προσκομίζουν οι 
διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που 
προσκομίζει ο ανάδοχος και δεν αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα 
χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Για το σκοπό αυτό η αναθέτουσα 
Εταιρεία δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί 
πλαστότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, οι 
διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από́ τον διαγωνισμό́, ενώ́ ο ανάδοχος θα 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

11.5 Στην περίπτωση των Ενώσεων Προσώπων κάθε μια από́ τις 
ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από́ μια ή περισσότερες εγγυητικές 
επιστολές, εφόσον το άθροισμά τους ισούται με το συνολικό́ ποσό́ της 
αντίστοιχης εγγύησης, κατανεμημένο στα μέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό́ συμμετοχής τους σε αυτήν. Κάθε μια 
από́ τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων 
των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.

12.Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

12.1 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

13. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό

13.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά 
αμάχητο τεκμήριο ότι ο προσφέρων, αλλά και κάθε μέλος του - σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης - έχει λάβει πλήρη γνώση της 
παρούσας Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν καθώς και της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 Θεσμικό πλαίσιο 
της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο 
προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της 
υπηρεσίας, των εγκαταστάσεων, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης 
υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη.

13.2 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο 
τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη 
νομιμότητα του συνόλου των όρων όλων των τευχών του Διαγωνισμού.

13.3 Με την υποβολή προσφοράς, ο οικονομικός φορέας 
δεσμεύεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και όλους τους όρους που ορίζονται ειδικά στα συμβατικά 
τεύχη του παρόντος Διαγωνισμού και ότι θα εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα 
με τους όρους που περιγράφονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα 
συμβατικά τεύχη του παρόντος Διαγωνισμού.
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MEΡΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

14.Δικαίωμα Συμμετοχής

14.1 Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν:

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

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, 
IV και V και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

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

14.1.2 Ενώσεις – Κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στην περίπτωση των 
ενώσεων δεν απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν λάβει συγκεκριμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η αναθέτουσα 
Εταιρεία διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση, εφόσον 
ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος και πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει 
συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής:

(α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη 
σχετική νομοθεσία ή

(β) να περιβληθεί τη μορφή Εταιρείας του εμπορικού δικαίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. 

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας Εταιρείας, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των 
Ενώσεων – Κοινοπραξιών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα 
μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 
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μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους 
όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή των 
σχετικών δικαιολογητικών, από το αρμόδιο όργανο και εγκρίνεται με 
απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας.

14.2 Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να μην εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού όπως 
αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 16 καθώς και να πληρούν τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 κατωτέρω.

14.3 Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Ένωσης – 
Κοινοπραξίας, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, σε περισσότερες της μιας 
προσφοράς.

14.4 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, 
απαιτείται να έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

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

15. Εγγύηση συμμετοχής

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% της συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας της προκηρυσσόμενης σύμβασης συμπεριλαμβανομένου 
του φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, ήτοι 
στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€).

15.2 Η εγγύηση συμμετοχής, συντάσσεται κατά το πρότυπο του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 της παρούσας, ήτοι μέχρι 17/01/2023, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς καθώς και της εγγύησης συμμετοχής.

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται:

15.3.1  στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

15.3.2  στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
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(α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την 
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης και 

(β)  την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών 
μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο 
προσφέρων/ανάδοχος:

(α)   αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

(β)  παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής, που αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας, 

(γ)  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

16. Λόγοι αποκλεισμού

16.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική 
διαδικασία προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 
του, ως μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε σε ένα εκ των μελών 
του, στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ένας ή περισσότεροι από 
τους ακόλουθους λόγους:

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

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

(β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης 
περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – 
μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού 
Κώδικα,

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

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

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

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

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

16.1.2 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα:

(α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (I.K.E), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές.

(β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η 
υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους.

16.1.3 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα Εταιρεία 
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 
τις ως άνω υποχρεώσεις του.

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

Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν θεωρείται ότι έχουν 
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν 
υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 
ερώτημα του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του

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

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο 
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
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κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου και προβλέπονται στο Κανονισμό.

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

(γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια 
του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων υπάγεται και η ύπαρξη 
εντός της τελευταίας πενταετίας (2016 έως 2020) οιασδήποτε διαφοράς, 
δικαστικής ή εξωδικαστικής, του οικονομικού φορέα ή των φυσικών 
προσώπων που συμμετέχουν σε αυτόν ή στα όργανα διοίκησης και 
διαχείρισής του ή σχετίζονται με αυτόν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά 
την έννοια των σχετικών διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, με 
την αναθέτουσα Εταιρεία.

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την 
πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 23 και 33 της 
παρούσας και

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή 
που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δημοσίων συμβάσεων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

(θ) αποκλείονται, επίσης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν 
διαπράξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, είτε αυτό έχει 
τιμωρηθεί πειθαρχικά, είτε έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς 
και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εναντίον των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των 
Δικαστηρίων διαφορά με την Αναθέτουσα Αρχή που να αφορά τα ανωτέρω.

16.1.5 Η Αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της ανωτέρω παραγράφου 16.1.4., υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

16.1.6 Εάν στις περιπτώσεις α) έως θ) της παραγράφου 16.1.4. η 
περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης με την οποία 
βεβαιώνεται το σχετικό γεγονός.

16.2 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν 
αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω καταστάσεις της παραγράφου 
16.1.

16.3 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 16.1.1 και 16.1.4. εκτός 
από την περ. β’ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση 
για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
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μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης, δεν μπορεί να 
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων εκδίδεται εντός εύλογης προθεσμίας και υπόκειται στα 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρούσας και την εθνική νομοθεσία 
ένδικα βοηθήματα.

Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση 
του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το 
χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης.

16.4 Η αναθέτουσα Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον 
υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση των 
υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει 
τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν 
έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η 
Αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. 
Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 
όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και 
φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντικών 
στελεχών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του 
προσφέροντος.

17. Κριτήρια επιλογής

17.1 Οι προσφέροντες που συμμετέχουν στον παρόντα 
Διαγωνισμό απαιτείται να διαθέτουν καταλληλόλητα άσκησης της σχετικής 
επαγγελματικής δραστηριότητας, ήτοι συναφή με το αντικείμενο των προς 
παροχή υπηρεσιών, ήτοι εταιρείες και επιχειρήσεις ή συμπράξεις εταιρειών 
ή/και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλισης, από το καταστατικό των 
οποίων σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών 
εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό. Να υπάρχει άδεια λειτουργίας της 
ασφαλιστικής επιχείρησης σε ισχύ και ο οικονομικός φορέας να είναι 
εγγεγραμμένος στο Οικείο Επιμελητήριο. Ειδικότερα:
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17.1.1  Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ασκούν συνεχή παραγωγική 
δραστηριότητα και να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
σχετική με το αντικείμενο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα Διακήρυξη και στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.

17.1.2  Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο/μητρώο. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους.

17.1.3  Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση αλλά έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

17.2Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) Να έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.  

β) Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν Δημοσιευμένους 
ισολογισμούς των τριών (3) προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων (2018-
2019-2020), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή 
κάθε άλλο έγγραφο περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών 
των τριών (3) προηγούμενων ετών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται 
στην έκδοση ισολογισμών, από τους οποίους να προκύπτει ότι τα 
αποτελέσματα χρήσης είναι θετικά για τουλάχιστον δύο από αυτές (2018-
2019-2020).

 γ) Οι προσφέροντες θα πρέπει κατά τα τελευταία τρία έτη ή για όσο 
χρόνο είναι σε λειτουργία (σε περίπτωση που λειτουργεί για χρόνο μικρότερο 
των τριών (3) ετών),  να έχουν συνάψει  δέκα (10) Ασφαλιστήρια Συμβόλαια 
Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance) 
κατά την υπόψη περίοδο έως σήμερα, με όριο ευθύνης τουλάχιστον 
15.000.000€ ανά γεγονός και κατά έτος. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών 
/ Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 
από ένα ή περισσότερα μέλη της Ένωσης αθροιστικά.

17.2.1 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται 
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
ετήσιος μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογίζεται επί τη βάσει των 
διαχειριστικών περιόδων κατά τις οποίες δραστηριοποιείται.
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17.2.2  Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας τα 
ανωτέρω κριτήρια περ. β΄ και γ΄ μπορούν να καλύπτονται από ένα ή 
περισσότερα μέλη της Ένωσης αθροιστικά.  

18. Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Δεν απαιτούνται.

19. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

19.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 
επαγγελματικής ικανότητας και της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα σχετικά με την επαγγελματική ικανότητα της παραγράφου 
17.2 ανωτέρω, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με 
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. 

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

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

20. Προκαταρκτική απόδειξη

20.1 Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι 
όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 14 έως 
17 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

20.2 Προς προκαταρκτική απόδειξη, οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Υπόδειγμα του Παραρτήματος VI, με το οποίο βεβαιώνουν ότι: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 16 και 

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 17 της 
παρούσης.

20.3 Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά 
πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
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ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ , το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού των 
παραγράφων 16.1.1. και 16.1.2. της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτόν. 

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

20.4 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της 
ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

20.5 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει 
επίσης τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν, ως προς τους 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, οι λόγοι αποκλεισμού του 
άρθρου 16 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 17 κατά περίπτωση.

20.6 Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

20.7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό, η αναθέτουσα 
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους προσφέροντες και 
υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα κατά την κρίση της 
δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις ως άνω προϋποθέσεις, όταν τούτο 
επιβάλλεται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

20.8 Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, δεν 
απαιτείται, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής απόδειξης, η προσκόμιση 
δικαιολογητικών ή άλλων στοιχείων, πλην του ΕΕΕΣ . Στην υποχρέωση αυτή 
υπόκειται μόνον ο προσωρινός ανάδοχος κατά το στάδιο υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 32 
της παρούσας. 
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ΜΕΡΟΣ 3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21.Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

21.1 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. Δεν 
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

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

22. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

22.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε 
φυσική μορφή, στο Πρωτόκολλο εισερχόμενων της ΕΤΑΔ Α.Ε. Κάθε 
προσφορά υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από ειδικά 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή 
με ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Διακήρυξη.

22.2 Η ημερομηνία υποβολής αποδεικνύεται μόνο από το 
πρωτόκολλο εισερχόμενων της ΕΤΑΔ Α.Ε. Δεκτές γίνονται οι προσφορές που 
υποβάλλονται και μέσω: 

(α) ΕΛΤΑ,

(β) Εταιρειών Ταχυμεταφορών (courier).

Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα 
παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της αναθέτουσας Εταιρείας 
μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. 
Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν 
λαμβάνεται υπόψη, ενώ η αναθέτουσα Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για 
την μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενό της.

22.3 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 
(κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 
ακόλουθα:
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Παροχή Ασφαλιστικής Κάλυψης της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης 
(Directors & Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ»

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16/06/2022

Προς: ………………………….

Διεύθυνση: ……………………………..

Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου : …………..

Στοιχεία Εκπροσώπου: …………..

Διεύθυνση Επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, e-mail): …………..

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών

23.Κατάρτιση-Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς

23.1 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε 
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα: 

(α) έναν σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 24 
της παρούσας διακήρυξης και η εγγύηση συμμετοχής, κατ’ άρθρο 15 της 
παρούσας.

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

23.2 Εφόσον με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και 
πληροφορίες που σχετίζονται με το τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο του 
υποψηφίου ή μέλους του, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο υποψήφιος οφείλει 
να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα» και να ενημερώνει την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά σε 
χωριστό έγγραφο εντός της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, οι 
συνυποψήφιοι δύναται να λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών αυτών.
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23.3 Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει ειδικά, επιμέρους τεχνικά 
ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου, που αναφέρονται 
στην προσφορά του, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά το σύνολο της 
τεχνικής πρότασης ή των σχεδίων που τη συνοδεύουν.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, και την οικονομική 
προσφορά.

Η Εταιρεία ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 
προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η 
ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται 
προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 
τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και 
της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής 
αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

24. Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

24.1 Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» υποβάλλονται τα εξής: εγγύηση συμμετοχής καθώς και τα 
λοιπά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο 
υποφάκελο περιλαμβάνονται: 

24.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής: Τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού: 

(α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) συμπληρωμένο 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος VI (σχετικό link espd.eprocurement.gov.gr) και 

(β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό και 
το άρθρο 15 της παρούσας Διακήρυξης, συμπληρωμένη σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα

24.1.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση.
 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του 
παρόντος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.

 
25.Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»

25.1 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών:

25.1.1 Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, ο οποίος 
περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 25.2 κατωτέρω. 

25.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

25.2.1  Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το άρθρο 29 
κριτήριο ανάθεσης συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. 

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

25.2.3  Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

(α)  υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 
απαιτούμενα προσόντα (κριτήρια καταλληλόλητας) και

(β) η τιμή τους υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας 
Εταιρείας, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Οι υπολογισμοί για τις οικονομικές προσφορές και την ανάλυση αυτών 
θα γίνονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

26. Χρόνος ισχύος των προσφορών

26.1 Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία 
αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επόμενη 
της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 31.1. της 
παρούσας Διακήρυξης, ήτοι έως 17/12/2022. 

26.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) 
μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

26.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα Εταιρεία, πριν από τη λήξη της, 
με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια.
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26.4 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα Εταιρεία κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την 
εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

27. Λόγοι απόρριψης προσφορών

27.1 H αναθέτουσα Εταιρεία με βάση τα αποτελέσματα του 
ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά, στις εξής περιπτώσεις:

(α) δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στα άρθρα 21 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 22 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 10 
(Έγγραφα/Γλώσσα), 23 (Κατάρτιση φακέλου προσφοράς), 24 (Υποφάκελος 
«δικαιολογητικά συμμετοχής»), 25 (Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς), 
26 (Χρόνος ισχύος προσφορών), Άρθρο 30 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 31 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
παρούσας Διακήρυξης.

(β) παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα προβλεπόμενα στοιχεία και 
δικαιολογητικά συμμετοχής της παραγράφου 24.1 της παρούσας Διακήρυξης 
και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 
διαγωνισμό,

(γ) περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσης 
Διακήρυξης,

(δ) παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης 
των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής των άρθρων 14 έως 20 της 
παρούσας Διακήρυξης και ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή οι εξηγήσεις δεν είναι 
αποδεκτές από την αναθέτουσα Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 28 της 
παρούσας, 

(ε) αποτελεί εναλλακτική προσφορά, 

(στ) υποβάλλεται υπό αίρεση,

(ζ) ως χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος από τον 
ζητούμενο στο άρθρο 26.
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(η) δεν καλύπτει το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου,

(θ) υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές,

(ι) παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους των τευχών της 
Διακήρυξης ή δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που 
χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού,

(ια) δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή θέτει 
όρους αναπροσαρμογής ή εμφανίζει αριθμητικά λάθη στους επιμέρους 
υπολογισμούς ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο των προσφερόμενων 
τιμών σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της προσφοράς πλην της Οικονομικής 
Προσφοράς,

(ιβ) οι προσφερόμενες τιμές ή είναι υπερβολικά χαμηλές και ο 
διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο,

(ιγ) δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του νόμιμου 
εκπροσώπου του,

(ιδ) για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο αποκλεισμού που απορρέει 
από την παρούσα Διακήρυξη.

28. Παροχή Διευκρινίσεων

28.1 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η αναθέτουσα 
Εταιρεία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς 
φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, 
να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 
ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης

28.2 Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση 
συμπληρωματικών στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρούσας, λαμβάνονται 
υπόψη μόνον ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα άνω όργανα του 
Διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν τα υποβληθέντα με το 
φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στοιχεία.

28.3 Στοιχεία και σημεία των προσφορών που δημιουργούν 
ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της περίπτωσης προδήλων ή επουσιωδών 
παραδρομών, οδηγούν στην απόρριψή τους.

28.4 Επισημαίνεται ότι, τυχόν μεμονωμένες, αποσπασματικές και 
επουσιώδους σημασίας αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
Διακήρυξη αναφορικά με το περιεχόμενο των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» δεν θα αποτελούν λόγο 
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αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και η 
αναθέτουσα Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να καλέσουν τους 
προσφέροντες όπως εντός εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική 
απόκλιση.
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ΜΕΡΟΣ 4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

29.Κριτήριο Ανάθεσης

29.1Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

30. Αποσφράγιση- Κατάταξη προσφορών

30.1 Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται σε δημόσια 
συνεδρίαση την Παρασκευή 16/06/2022 και ώρα 11:30 π.μ. και σε χώρο 
που θα έχει έγκαιρα ανακοινωθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο της εταιρείας 
γραφείο 214, 2ος όροφος, παρουσία των υποψηφίων ή εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών οι 
παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των προσφορών των λοιπών 
υποψηφίων. 

30.2 Η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς και των επιμέρους 
φακέλων διενεργείται ως εξής:

α) Η Επιτροπή παραλαμβάνει και αριθμεί κάθε προσφορά, 
αποσφραγίζει δημόσια τους φακέλους προσφοράς και διαπιστώνει την 
ύπαρξη εντός αυτών των οικείων επιμέρους υποφακέλων.

β) Στην ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και αριθμεί και 
μονογράφει τα προσδιοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη έγγραφα που 
περιέχονται σε αυτούς κατά φύλλο. Αρκεί η αρίθμηση και μονογραφή από 
ένα μέλος της Επιτροπής ή η χρήση ειδικού διατρητικού μηχανήματος.

30.3 Σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο 
των υποφακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου να 
διαπιστώσει κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν το σύνολο των 
προϋποθέσεων συμμετοχής και καταλληλότητας στο διαγωνισμό. Η 
Επιτροπή ελέγχει εάν έχει υποβληθεί το σύνολο των απαιτούμενων 
στοιχείων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Ο έλεγχος 
περιορίζεται στη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής 
εκ μέρους των συμμετεχόντων (έλεγχος pass/fail).   

30.4 Μετά το πέρας της αξιολόγησης των ανωτέρω υποφακέλων, 
η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των 
υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και 
αυτών που αποκλείστηκαν.

30.5 Εν συνεχεία, σε δημόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή 
αποσφραγίζει τους φακέλους της οικονομικής προσφοράς και αριθμεί και 
μονογράφει τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτούς. Αρκεί η αρίθμηση και 
μονογραφή από ένα μέλος της Επιτροπής ή η χρήση ειδικού διατρητικού 
μηχανήματος.

30.6 Σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο 
των υποφακέλων οικονομικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό, με το 
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οποίο προτείνει την απόρριψη όσων οικονομικών προσφορών δεν έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και κατατάσσει 
τις λοιπές προσφορές. 

30.7 Εάν οι προσφορές παρουσιάζονται ασυνήθιστα χαμηλές σε 
σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα Εταιρεία δύναται να 
ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. 

30.8 Στην περίπτωση ισόβαθμων προσφορών η αναθέτουσα 
Εταιρεία επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισόβαθμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισόβαθμες προσφορές που έχουν έννομο συμφέρον.

30.9 Τα ως άνω πρακτικά ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς εγκρίνονται από 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Εταιρείας, το οποίο εκδίδει μια ενιαία 
απόφαση επ’ αυτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό και κατ’ αναλογική 
εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4412/2016.

31. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

31.1 Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, καλείται ο  πρώτος 
σε κατάταξη μειοδότης «προσωρινός ανάδοχος», στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε 
σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
παρούσας.

31.2 Ο «προσωρινός ανάδοχος» εντός δέκα (10) ημερών από τη 
σχετική ειδοποίηση υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
ορίζονται στην παρούσα.

31.3 Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 
υπάρχουν ελλείψεις σ’ αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει. Η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

31.4 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας Εταιρείας η εγγύηση συμμετοχής του και 
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας- τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διά της παρούσας 
διακήρυξης διαδικασίας, εάν:

α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
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β) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως 18 της παρούσας.

31.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

32. Στοιχεία φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»

Τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» γίνονται αποδεκτά εφόσον καλύπτουν την 
ημερομηνία υποβολής αυτού και είναι τα ακόλουθα:

32.1 Οι Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα) υποβάλλουν τα 
κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

32.1.1 Για την περίπτωση της παραγράφου 16.1.1. απόσπασμα 
ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου προ της υποβολής του από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 16.1.1. της 
παρούσας Διακήρυξης. Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα, 
για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με 
την παρούσα Διακήρυξη επιφέρουν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο 
οικονομικός φορέας πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής 
καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Σε περίπτωση 
που ο οικονομικός φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία, το οικείο δικαιολογητικό 
υποβάλλεται για όλα τα μέλη του Δ.Σ. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 16.1.2.

32.1.2 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης τελευταίου τριμήνου προ της υποβολής τους από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Εφόσον ο οικονομικός φορέας απασχολεί προσωπικό, προσκομίζει 
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος ή τυχόν 
ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης.

32.1.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής τελευταίου τριμήνου προ της 
υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
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κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού.

32.1.4 Για την περίπτωση της παραγράφου 16.1.4 περ. β’ 
πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου, πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 16.1.4 περ. 
β’).

32.1.5 Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 16.1.4 καθώς και 
για την παράγραφο 16.4 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι 
ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε κάποια από τις αναφερόμενες στις εν 
λόγω παραγράφους κατάσταση.

32.1.6 Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 17.2. 
(απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν:

α) Άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, με τις τυχόν 
παρατηρήσεις ή/και σημειώσεις της εποπτεύουσας αρχής (Τράπεζα της 
Ελλάδος – πρώην Ε.Π.Ε.Ι.Α) σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης και 
πρόσφατη σχετική βεβαίωση τελευταίου τριμήνου περί μη ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας και μη λήψεως μέτρων εξυγίανσης. 

β) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου του τόπου, που ασκούν 
το επάγγελμα τους, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, 
καθώς επίσης και το ειδικό επάγγελμα τους, ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών του 
Διαγωνισμού.

32.1.7 Για την απόδειξη  της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας της παραγράφου 17.2β οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
οικονομικές καταστάσεις των ετών 2018, 2019, 2020 (σύμφωνα με το 
Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά των προσαρτημάτων τους απ' όπου να προκύπτει ότι η 
καθαρή θέση του υποψηφίου είναι θετική.

Σημειώνεται ότι σαν καθαρή θέση λαμβάνεται υπόψη το σύνολο 
των ιδίων κεφαλαίων του υποδείγματος Ισολογισμού του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 
4.1.103, ΠΔ 1123/80), χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί 
Α.Ι.2. «Οφειλόμενο Κεφάλαιο», «Οφειλόμενη Διαφορά από έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο», Α.ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», Α.V.I. «Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου».

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

 Το αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων να είναι θετικό για 
τα ως άνω τρία τελευταία έτη (2018, 2019, 2020)  

 Το Σύνολο των Ίδιων Κεφαλαίων που εμφανίζονται στην 
κατάσταση  Μεταβολών των Ίδιων Κεφαλαίων να είναι θετικό 
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για τα τρία τελευταία έτη (2018, 2019, 2020) χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί : Οφειλόμενο Κεφάλαιο,  
Οφειλόμενη Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο , 
Διαφορές Αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις, Ποσά 
Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου.  

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών, οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις μπορούν να καλύπτονται από ένα ή περισσότερα μέλη της 
Ένωσης αθροιστικά. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. Ενδεικτικά μπορεί να προσκομίζονται δημοσιευμένοι 
ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 
β του ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του ν. 
3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.), καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, 
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση και 
δημοσίευσή τους.

32.1.8 Για την απόδειξη της απαίτησης του κριτηρίου επιλογής 
17.2γ οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο συναφούς 
εμπειρίας για τα τρία τελευταία έτη ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε 
περίπτωση που λειτουργεί για χρόνο μικρότερο των τριών (3) ετών), στον 
οποίο αναφέρονται κατ’ ελάχιστον ότι έχουν συνάψει  δέκα (10) 
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors and 
Officers Liability Insurance) κατά την υπόψη περίοδο έως σήμερα, με όριο 
ευθύνης τουλάχιστον 15.000.000€ ανά γεγονός και κατά έτος, με αναφορά 
αντιστοίχου ορίου ευθύνης, της ημερομηνίας και εφόσον δύναται του 
δημόσιου ή ιδιώτη παραλήπτη. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών / 
Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 
από ένα ή περισσότερα μέλη της Ένωσης αθροιστικά. 

32.1.9 Οι συμμετέχοντες που θα χρησιμοποιήσουν προαιρετικό/ους 
αντασφαλιστή/στες, θα πρέπει οι αντασφαλιστές ή να διαθέτουν 
εγκατάσταση στην Ελλάδα ή να έχουν εκχωρήσει στον προσφέροντα τη 
διαχείριση ζημιών (Claims Handling Authority) και να προσκομίσουν σχετική 
δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ. 

32.1.10 Ακριβές υπόδειγμα, επί ποινή αποκλεισμού, του Πίνακα 
Ασφάλισης και του Λεκτικού του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, σύμφωνα με 
τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι & ΙΙ της παρούσης. 

32.2 Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά 
της ως άνω παραγράφου 32.1 ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή 
αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες 
δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους ή τα 
οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής 
τους.



38

32.3 Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν 
τα εξής έγγραφα:

32.3.1 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στις 
παραγράφους 32.1 και 32.2.

32.3.2 Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τα φυσικά 
πρόσωπα της παραγράφου 16.1.2 απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τελευταίου τριμήνου προ της υποβολής του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 16.1.1. 
της παρούσας.

32.3.3 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, 
στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 
προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης, όπως ενδεικτικά, καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου. Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την Εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

32.4 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις 
ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
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32.5 Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα 
δικαιολογητικά των παραγράφων 32.1.1 έως 32.1.7, 32.3 του παρόντος 
άρθρου, για κάθε μέλος της ένωσης – κοινοπραξίας, καθώς και αποφάσεις 
των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί 
έγκρισης συμμετοχής τους στην ένωση και συμμετοχής τους στον 
διαγωνισμό για την συγκεκριμένη προμήθεια /υπηρεσία. Περαιτέρω θα 
πρέπει να καταθέσουν τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά κατά 
περίπτωση.

32.6 Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει επικαλεστεί 
δυνατότητες τρίτων κατά το άρθρο 19 της παρούσας, τότε στο στάδιο της 
κατακύρωσης προσκομίζονται επιπλέον:

32.6.1 Ιδιωτικό συμφωνητικό του φυσικού ή νομικού προσώπου με 
το Διαγωνιζόμενο με το οποίο αναλαμβάνει την δέσμευση και υποχρέωση 
διάθεσης στο Διαγωνιζόμενο των αναγκαίων χρηματοοικονομικών/τεχνικών 
πόρων καθ’ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.

32.6.2 Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 32.1, 32.2 και 32.3 του 
παρόντος άρθρου για τον τρίτο.

32.7 Αναπλήρωση δικαιολογητικών / Υπεύθυνες Δηλώσεις:

32.7.1 Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω 
πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
τότε αυτό αναπληρώνεται ως ακολούθως:

 Για τους ημεδαπούς: με ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία 
έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη βεβαίωση δύναται να 
εκδίδεται έως και τρεις μήνες προ της υποβολής της.

 Για τους αλλοδαπούς: με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου 
αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 
τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη 
βεβαίωση δύναται να εκδίδεται έως και τρεις μήνες προ της υποβολής της.

32.7.2 Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η 
προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση θα 
πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, ως Υπεύθυνη 
Δήλωση, νοείται, για τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών προ της υποβολής της, 
χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε 
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αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται 
από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 
του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

33. Παροχή Διευκρινίσεων

33.1 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η αναθέτουσα 
Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους και τηρώντας την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσουν με κάθε πρόσφορο 
μέσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τον προσωρινό ανάδοχο, με 
σκοπό να διευκρινίσει ή να συμπληρώσει τα υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε 
συγκεκριμένη προθεσμία που θα ταχθεί σε αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 28 της παρούσας Διακήρυξης.   

34. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
αναδόχου – Ολοκλήρωση διαδικασίας

34.1 Η αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του προσωρινού αναδόχου διενεργείται μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση των προσφερόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Αμέσως μετά την αποσφράγιση, όλοι οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο 
περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε.

34.2 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και τη 
διαβίβαση αυτού μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης της οικονομικής 
προσφοράς στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας Εταιρείας είτε για τη λήψη 
απόφασης κατακύρωσης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
έκπτωτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

35. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

35.1 Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης 
κατακυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, μετά την 
εξέταση τυχόν ενστάσεων και την ολοκλήρωση του ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η παραδεκτή συμμετοχή στη διαδικασία ενός 
μόνον υποψηφίου δεν κωλύει την κατακύρωση σε αυτόν της σύμβασης.

35.2 Η αναθέτουσα Εταιρεία κοινοποιεί την απόφαση 
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει 
υποβάλει αποδεκτή προσφορά, πέραν από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε 
πρόσφορο μέσο.
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35.3 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί 
και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό 
χαρακτήρα. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας των 
ασφαλίστρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων καθώς και 
όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων. 

35.4 Εάν ο ανάδοχος, δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας.

36. Ενστάσεις - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

36.1 Στο πλαίσιο του παρόντος Τακτικού Διαγωνισμού με την 
ανοικτή διαδικασία, ο οποίος δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πλαίσιο των 
διατάξεων των άρθρων 345 επ. του ν. 4412/2016, επιτρέπεται η άσκηση 
ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον είτε κατά της Διακήρυξης 
είτε κατά πράξεων ή παραλείψεων οργάνων της αναθέτουσας Εταιρείας, 
μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Η άσκηση ένστασης 
δεν αναστέλλει την πρόοδο του Διαγωνισμού. 

36.2 Όλες οι ενστάσεις απευθύνονται στην αναθέτουσα Εταιρεία, 
υποβάλλονται εγγράφως στην έδρα της και παραλαμβάνονται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, ως εξής: 

36.2.1 κατά της Διακήρυξης, το αργότερο έως επτά (7) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή 

36.2.2 κατά πράξεων ή παραλείψεων οργάνων της αναθέτουσας 
Εταιρείας, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη 
συντέλεση της παράλειψης. 

36.3 Με μέριμνα του ενιστάμενου, η ένσταση κοινοποιείται, εντός 
δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον 
αντίκλητο των συμμετεχόντων που θίγονται από την ολική ή μερική 
παραδοχή της. Αποδεικτικό επίδοσης της ένστασης κοινοποιείται από τον 
ενιστάμενο προς την αναθέτουσα Εταιρεία. 

36.4 Επί των ενστάσεων κατά της Διακήρυξης αποφαίνεται το 
αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ Α.Ε., το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις λοιπές περιπτώσεις, το αρμόδιο 
για την τέλεση της οικείας διαδικαστικής πράξης όργανο της αναθέτουσας 
Εταιρείας αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της 
ένστασης. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός των ανωτέρω προθεσμιών, η 
ένσταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Η αναθέτουσα Εταιρεία δύναται και 
μετά τη λήξη της προθεσμίας να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την ένσταση ή να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της 
ένστασης. 
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36.5 Η εμπρόθεσμη άσκηση ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για 
την άσκηση ενδίκου μέσου κατά των ανωτέρω πράξεων ή παραλείψεων της 
αναθέτουσας Εταιρείας.

37. Ματαίωση Διαδικασίας

37.1 Η αναθέτουσα Εταιρεία ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν 
όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και 
υπό τους όρους του Κανονισμού, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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ΜΕΡΟΣ 5 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

38.Εγγύηση καλής εκτέλεσης

38.1 Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται 
να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και του προκηρυσσόμενου αντικειμένου 
που κατακυρώθηκε σε αυτόν, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ασφαλίστρων 
συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των 
νόμιμων επιβαρύνσεων.

38.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει 
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης 
και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας Εταιρείας έναντι του αναδόχου. 
Καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

38.3 Επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του προκηρυσσόμενου αντικειμένου και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

38.4 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο 
ισχύος μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά 
έναν (1) μήνα επιπλέον, ή αορίστου χρόνου.

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει 
να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της 
παρούσας στοιχεία και επιπλέον:

α) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

β) το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο οποίος θα πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο υλοποίησης της σύμβασης 
κατά έναν (1) μήνα.

Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα συντάσσεται 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της 
παρούσας.

39. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

39.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Κανονισμού, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας. 

40. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

40.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
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εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

40.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης, 
καθώς και μετά από το πέρας αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει 
απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία ή τις πληροφορίες ή το υλικό που 
θα περιέλθει σε γνώση του, στο πλαίσιο της συμμετοχής στη διαδικασία 
επίλυσης των σχετικών δικαστικών διενέξεων της αναθέτουσας Εταιρείας

41. Υπεργολαβία

Δεν προβλέπεται.

42.Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

42.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, 
χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού της αναθέτουσας 
Εταιρείας.

43.Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

43.1 Η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί, με τις προϋποθέσεις που 
ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσής της, χωρίς δικαίωμα του Αναδόχου για οποιαδήποτε 
αποζημίωση, οποτεδήποτε, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερών, καθώς και αν:

43.1.1 H σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

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

43.1.3 H σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω 
σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και 
την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 
της ΣΛΕΕ,

43.1.4 Ο ανάδοχος, δεν υλοποιεί την σύμβαση με τον τρόπο που 
ορίζεται σε αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της υπηρεσίας,
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43.1.5 Ο ανάδοχος, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες 
υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της αναθέτουσας Εταιρείας,

43.1.6 Ο ανάδοχος, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης 
σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών τους 
στοιχείων,

43.1.7 Εκδίδεται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση κατά του 
αναδόχου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων,

43.1.8 Σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος παραβιάζει 
και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με την ΕΤΑΔ Α.Ε., καθώς 
και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό της 
αναθέτουσας Εταιρείας. Στις περιπτώσεις 43.1.1 έως και 43.1.8 δεν 
απαιτείται η εκ μέρους της ΕΤΑΔ ΑΕ έγγραφη ειδοποίηση δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών.

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

44.Τρόπος Πληρωμής

44.1 Η καταβολή των ασφαλίστρων θα γίνει από την αναθέτουσα 
Εταιρεία άπαξ για κάθε έτος ασφάλισης, με περίοδο εξόφλησης εντός 30 
ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ετήσιας ασφάλισης.

44.2 Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται επί τη βάσει της 
κατακυρωθείσας τιμής, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου.

44.3 Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής θα ελέγχονται από την 
αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας Εταιρείας.

45.Κρατήσεις

Τον ανάδοχο δεν βαρύνουν κρατήσεις υπέρ τρίτων.

46.Χρόνος- τόπος-τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών

46.1 Η διάρκεια της ασφάλισης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες .

46.2 Οι καλύψεις θα παρέχονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι 
και ΙΙ της παρούσας.

 
47.Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης

47.1 Ο έλεγχος των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών θα 
γίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ ΑΕ το οποίο και θα εισηγείται στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ ΑΕ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
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προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης.

47.2 Το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ ΑΕ μπορεί, με απόφασή του να 
ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή 
υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

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

47.4 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 
γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται από το αρμόδιο όργανο της 
ΕΤΑΔ ΑΕ. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, 
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η 
καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
της ΕΤΑΔ ΑΕ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
εγκρίνεται από το αποφαινόμενο όργανο της ΕΤΑΔ ΑΕ με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και 
δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται 
ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. Ανεξάρτητα από την, κατά τα 
ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι. Η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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48.Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου

48.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου:

α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία 
που του ορίσθηκε,

β) εφόσον δεν παρέδωσε τις υπηρεσίες εντός του προβλεπόμενου 
χρόνου, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Παρούσας. 

48.2 Της έκπτωσης προηγείται, επί ποινή απαραδέκτου, ειδική 
πρόσκληση του αντισυμβαλλόμενου από την ΕΤΑΔ ΑΕ, με την οποία 
προσδιορίζεται ειδικά και τεκμηριωμένα η αποδιδόμενη στον 
αντισυμβαλλόμενο παραβίαση των συμβατικών του υποχρεώσεων καθώς και 
η καταλογιζόμενη υπαιτιότητά του και καλείται ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί 
στις υποχρεώσεις του εντός συγκεκριμένης ρητά προβλεπόμενης 
προθεσμίας. Η οριστική απόφαση περί εκπτώσεως εκδίδεται εφόσον ο 
Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του εντός της τασσόμενης 
προς τούτο προθεσμίας.

48.3 Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν 
αποδεδειγμένα λόγοι ανωτέρας βίας. Το βάρος απόδειξης της συνδρομής 
γεγονότος ανωτέρας βίας φέρει ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να 
ενημερώσει σχετικά την ΕΤΑΔ ΑΕ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την επέλευσή του γεγονότος.

48.4 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Κανονισμού της αναθέτουσας Εταιρείας και ειδικότερα η ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί 
να επιβληθεί αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε 
μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες της αναθέτουσας Εταιρείας.

49. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη εκτέλεση

49.1 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την 
εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και 
μέχρι τη λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε υποχρεούται για την 
καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς την αναθέτουσα Εταιρεία, ως 
ποινική ρήτρα, ο τρόπος επιβολής της οποίας θα καθορίζεται ειδικότερα στη 
σύμβαση.

49.2 Σε περίπτωση Ένωσης οι τυχόν ποινικές ρήτρες και τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
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49.3 Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

50. Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

50.1 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις, να ασκήσει τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που διέπουν την αναθέτουσα 
Εταιρεία.

Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και 
Διοικητικής Υποστήριξης 

                                       Κων/νος Κωτσάκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πίνακας Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης και 
Λεκτικό Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

1 Policyholder: Hellenic Public Properties Company (HPPC) S.A

2 Registered address: Voulis 7, Athina 105 62,

From:  1/7/2022                

To:      31/12/2022                             

Inception Date

Expiry Date

3 Policy period:

00.01 Greenwich Mean Time (Both days inclusive)

4 Limit of Liability In the aggregate for all Claims or 
Losses (costs inclusive): EUR 15,000,000

a) Non-Executive Director Special 
Excess Limit:

 

5 Special Excess Protection for Non-
Executive Directors 

(Payable in addition to the limit of 
liability)

b) Non-Executive Director Special 
Excess Aggregate Limit:

 

EUR  1,000,000

EUR 1,000,000

Retention

Securities Retention: Ν/Α

Employment Practices Retention: Ν/Α

US Claim

Applicable Retention for any other 
Loss:

EUR 100,000

Securities Retention: Ν/Α

Employment Practices Retention: Ν/Α

6

Rest of World Claim

Applicable Retention for any other 
Loss:

EUR 5.000

7
Sub-Limits of Liability

Sub-limits of liability shown are the total amount payable under all Insurance Covers, Director and Officer Protections and 
Extensions combined.

Director and Officer Protection / Extension                                                 Limit EUR 15.000.000

2.1(ii) Assets & Liberty Extradition 
Expenses (Accredited Crisis 
Counsellor and / or Tax Advisor)

EUR50,000 in the aggregate
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2.1 (ii) Assets & Liberty Extradition 
Expenses (Public Relations 
Consultants)

EUR250,000 in the aggregate

2.1 (iii) Assets & Liberty Personal Expenses EUR250,000 in the aggregate

2.3 Insolvency Hearing Cover EUR50,000 in the aggregate

2.4 Reputation Expenses EUR250,000 in the aggregate

2.5 Regulatory Enforcement EUR250,000 in the aggregate

2.7 Circumstance/ Claim Mitigation: 
Mitigation Costs, Prosecution Costs 
and Professional Fees

10% of the limit of liability with a maximum of 
EUR1,000,000

3.4 Emergency Costs 20% of the limit of liability

3.5 Global Dutch Securities Settlement 
Advice

EUR50,000 in the aggregate  

3.6 Company Crisis Loss EUR100,000 in the aggregate

8 Continuity Date: 25/06/2012   

9 Discovery Period: 6 Years

10 Insurance Covers, director and Officer Protections 
and Extensions

Only Insurance Covers, Director and Officer Protections and 
Extensions designated as “Covered” below are “Provided” under this 
policy. “ Not Covered” means “Not Provided”

Management Liability Insurance Cover 1.1                                                             Covered

Pre-Claim Inquiry Insurance Cover 1.2                                                             Covered

Special Excess Protection for Non-Executive Directors Insurance Cover 1.3                                                             Covered

Company Securities Liability Insurance Cover 1.4                                                         Not Covered

Assets & Liberty Director and Officer Protection 2.1                                       Covered

Derivative Investigation Hearing Costs Director and Officer Protection 2.2                                       Covered

Insolvency Hearing Cover Director and Officer Protection 2.3                                       Covered                                  

Reputation Expenses Director and Officer Protection 2.4                                       Covered

Regulatory Enforcement Director and Officer Protection 2.5                                       Covered                                                                

Corporate Manslaughter Director and Officer Protection 2.6                                       Covered                                                  

Circumstance/ Claim Mitigation Director and Officer Protection 2.7                                       Covered                                                  

International Jurisdiction Director and Officer Protection 2.8                                       Covered                                                  

Interpretive Counsel Director and Officer Protection 2.9                                       Covered                                                  

New Subsidiaries Extension 3.1                                                                        Covered

Discovery Period Extension 3.2                                                                        Covered

Lifetime Run-Off for Retired Insured Persons Extension 3.3                                                                        Covered

Emergency Costs Extension 3.4                                                                        Covered

Global Dutch Securities Settlement Advice Extension 3.5                                                                        Covered
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Company Crisis Loss Extension 3.6                                                                        Covered

11 US SEC Exposure Not Covered

12 Endorsements

Reference and Description

1.  TERRITORY RESTRICTION ENDORSEMENT

2. Prior Claims and Circumstances Exclusion 
(25/06/2012)

3. PROFESSIONAL INDEMNITY EXCLUSION

4. IPO Exclusion

5. Deletion of Extension 3.1 New Subsidiary

6. Amendment of Definition 5.5. Company

7. EMPLOYED LAWYERS EXTENSION

8. Amendment of 3.2 Discovery Period

9. Specific Matters Exclusion

10. Claims Control Clause 

 Notices

The Insurance Covers under this policy are afforded solely with respect to claims first made against an 
insured during the policy period and reported to the insurer as required by this policy. Amounts 
incurred for legal defence will reduce the limits of liability available to pay judgments or settlements, and 
be applied against the retention. The insurer does not assume any duty to defend. 

Please read this policy carefully and review its cover with your insurance agent or broker.

In consideration of the payment of the premium or agreement to pay the premium the Insurer and the 
Policyholder agree as follows: 

All coverages granted for Loss under this policy are provided solely for Claims first made against an 
Insured, and other Insured Events first arising, during the Policy Period and reported to the Insurer as 
required by this policy.

1. Covers

1.1 Management Liability

GENERAL TERMS



52

The Insurer will: 

(i) pay the Loss of each Insured Person arising from a Claim against that Insured 
Person except to the extent that the Insured Person has been indemnified by the 
Company for the Loss; and

(ii) reimburse the Company for any Loss arising from a Claim against an Insured Person 
for which it has indemnified an Insured Person.

1.2 Pre-Claim Inquiry

The Insurer will pay the Pre-Claim Inquiry Costs of each Insured Person arising from a 
Pre-Claim Inquiry.

1.3 Special Excess Protection for Non-Executive Directors

The Insurer will pay the Non-Indemnifiable Loss of each and every Non-Executive 
Director arising from a Claim against that Non-Executive Director, up to the Non-
Executive Director Special Excess Limit, when: (i) the Limit of Liability; (ii) all other valid 
and collectible management liability insurance, whether specifically written as excess over 
the Limit of Liability or otherwise; and (iii) all other indemnification for loss available to any 
Non-Executive Director, for that Single Claim have all been exhausted.

The Insurer’s aggregate liability under this Insurance Cover 1.3 (Special Excess Protection 
for Non-Executive Directors) for all Non-Executive Directors is subject to the Non-
Executive Director Special Excess Aggregate Limit specified in the Schedule. 

1.4 Company Securities Liability

The Insurer will pay the Loss of each Company arising from a Securities Claim brought 
against a Company.

2. Director and Officer Protection Suite

2.1 Assets & Liberty

The Insurer will pay:

(i) Defence Costs and Prosecution Costs with respect to any Asset and Liberty 
Proceeding or Extradition Proceeding;

(ii) Extradition Expenses, subject to the Sub-Limit specified in the Schedule; and 

(iii) Personal Expenses in the event of a Confiscation Order, subject to the Sub-Limit 
specified Schedule,

of each Insured Person.

2.2 Derivative Investigation Hearing 

The Insurer will pay the Derivative Investigation Hearing Costs of an Insured Person. 

2.3 Insolvency Hearing Cover

The Insurer will pay the Insolvency Hearing Costs of each Insured Person, subject to the 
Sub-Limit specified in the Schedule.

2.4 Reputation Expenses

The Insurer will pay the Reputation Expenses of each Insured Person, subject to the Sub-
Limit specified in the Schedule.

2.5     Regulatory Enforcement

(i) Civil Fines and Civil Penalties

The Insurer will pay civil fines and civil penalties assessed against any Insured 
Person which an Insured Person is legally liable to pay pursuant to:

(a) any Claim, but only where there has been no determination of intentional, 
grossly negligent or deliberate breach of the law by the Insured Person; or
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(b) a Claim alleging a violation of the Foreign Corrupt Practices Act, 15, USC 
Section 78dd–2(g)(2)(B) and Section 78ff–2(c)(2)(B) as amended by the 
International Anti-Bribery and Fair Competition Act of 1998, (Foreign Corrupt 
Practices Act) of the United States of America.

(ii) Personal Liability for Corporate Taxes

The Insurer will pay unpaid corporate taxes of the Company where, and only to the 
extent that, personal liability for such non-payment of tax is established by law against 
an Insured Person in the jurisdiction in which the Claim is made, provided that:

(a) such liability does not arise from the deliberate or intentional acts of such 
Insured Person; and

(b) the Company is not able to pay the tax either by reason of insolvency or legal 
prohibition.

2.6 Corporate Manslaughter

The Insurer will pay the Loss of any Insured Person with respect to any proceeding brought 
against them for a gross breach of duty of care causing the death of another person. 

2.7       Circumstance/Claim Mitigation

Subject to the Sub-Limit specified in the Schedule, the Insurer will pay the Mitigation Costs, 
Prosecution Costs and Professional Fees incurred by an Insured Person, with the 
Insurer’s prior written consent, to minimise the risk of a Claim against an Insured Person 
provided that:

(i) notification of the relevant circumstances has been made to the Insurer in 
accordance with Section 6.1 (Notice & Reporting); and

(ii) if the circumstances notified in accordance with (i) above were to give rise to a Claim, 
that Claim would result in a civil legal liability of the Insured Person to the potential 
claimant, but no such Claim has yet been made by the potential claimant; and

(iii) the Mitigation Costs are reasonably and necessarily incurred by the Insured 
Person and the Mitigation Costs are paid directly or indirectly to each potential 
claimant for the principal purpose of avoiding a Claim(s) being made by that potential 
claimant for a specific Wrongful Act; and

(iv) the Professional Fees are reasonably and necessarily incurred by the Insured 
Person to negotiate and facilitate the payment of Mitigation Costs; and 

(v) the Prosecution Costs are reasonably and necessarily incurred by the Insured 
Person for the principal purpose of avoiding a Claim(s) being made by that potential 
claimant for a specific Wrongful Act; and 

(vi) the liability of the Insurer under this Director and Officer Protection 2.7 
(Circumstance / Claim Mitigation) shall not exceed the liability that would have 
existed under this policy if the Claim had been made against the Insured Person by 
the potential claimant. 

In no event shall Section 2.7 (Circumstance / Claims Mitigation) include the remuneration of 
any Insured Person, costs of their time or any other costs or overheads of any Company. 

2.8 International Jurisdiction Extension 

With respect solely to Claims brought and maintained in an International Jurisdiction 
against an Insured Person, the Insurer shall apply to such Claims the International Policy 
of such jurisdiction if it offers more favourable coverage in respect of the following sections 
only (to be read together as a whole):  Insurance Covers, Definitions and Exclusions. 
Notwithstanding the above, any specific coverage or exclusion endorsement to this policy 
shall apply irrespective of the International Policy.

2.9 Interpretive Counsel

The term Defence Costs expressly includes reasonable and necessary costs and expenses 
incurred by Insured Persons for counsel within their home jurisdiction to interpret and apply 
advice received from counsel in a foreign jurisdiction in response to any Securities Claim in 
such foreign jurisdiction.
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3. Extensions

3.1 New Subsidiary

The definition of Subsidiary will be automatically extended to include any entity of which the 
Policyholder acquires Control, either directly or indirectly through one of more of its other 
Subsidiaries, during the  Policy Period provided that such entity:

(i) does not have any of its Securities listed on an exchange or market in the United 
States of America; or

(ii) has, as of the date of the acquisition, assets which are less than or equal to 25% of 
the total consolidated assets of the Policyholder as of the inception date of the 
policy.

For any such entity that has any of its Securities listed on an exchange or market in the 
United States of America, or has total assets greater than 25% of the consolidated assets of 
the Policyholder as at the inception date of this policy, this Extension 3.1 (New Subsidiary) 
shall apply automatically for a period of 60 days from the date the Policyholder acquires 
Control, provided the Policyholder shall submit in writing to the Insurer the particulars of 
such entity prior to the end of the Policy Period.  At the Policyholder’s request, cover may 
be extended for a longer period of time provided that the Policyholder provides the Insurer 
with sufficient details during such 60 day period to permit the Insurer to assess and evaluate 
its exposure with respect to such entity and the Policyholder accepts any consequent 
amendments to the policy terms and conditions, including payment of any reasonable 
additional premium required by the Insurer.

3.2 Discovery Period

Unless a Transaction occurs, the Policyholder shall be entitled to a Discovery Period:

(i) automatically for 60 days if this policy is not renewed or replaced; or 

(ii) subject to the Policyholder making a request for such Discovery Period in writing 
and paying any additional premium required, as specified below

1 year: 100% of the full annual premium in effect at the expiry of the policy period

2 years: 150% of the full annual premium in effect at the expiry of the policy period

and no later than 30 days after the expiry of the Policy Period. 

If a Transaction occurs, the Policyholder shall be entitled to a 72 month Discovery Period 
on such terms and conditions and for such additional premium as the Insurer may reasonably 
decide.

A Discovery Period under this Extension 3.2 (Discovery Period) is non-cancellable.

3.3 Lifetime Run-Off for Retired Insured Persons

The Insurer will provide an unlimited Discovery Period for any Insured Person who retires 
or resigns, other than by reason of a Transaction or insolvency of the Policyholder, prior to 
or during the Policy Period, provided that, on expiry of this policy: 

(i) this policy is not renewed or replaced with any other management liability cover; or

(ii) where this policy is renewed or replaced with any other management liability cover, such 
renewal or replacement policy does not provide an extended discovery period of at least 
six (6) years for such retired Insured Persons. 

3.4 Emergency Costs

If the Insurer’s prior written consent cannot reasonably be obtained before Defence Costs 
or Pre-Claim Inquiry Costs or costs with respect to a Crisis Loss are incurred, then the 
Insurer shall give retrospective approval for such costs, subject to the Sub-Limit specified in 
the Schedule. 

3.5 Global Dutch Securities Settlement Advice

The Insurer will pay at the request of the Company the reasonable and necessary fees 
incurred by the Company, with the Insurer’s prior written consent, to retain a law firm 
approved by the Insurer to advise the Company regarding use of the Dutch Act on Collective 
Settlements of 2005 to facilitate a global Securities litigation settlement if a Securities Claim 
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is brought and maintained against a Company by a class or as a collective action anywhere 
in the world, subject to the Sub-Limit specified in the Schedule.

3.6 Company Crisis Loss

The Insurer will pay the Crisis Loss of a Company, subject to the Sub-Limit specified in the 
Schedule. 

4. Exclusions

The Insurer shall not be liable under any Cover, Director and Officer Protection or Extension for any 
Loss:

4.1 Conduct

arising out of, based upon or attributable to:

(i) the gaining of profit or advantage to which the Insured was not legally entitled; or

(ii) the committing of any deliberately dishonest or deliberately fraudulent act by the 
Insured,

in the event that any of the above is established by final, non-appealable adjudication in any 
action or proceeding or by any formal written admission by the Insured.

4.2 Prior Claims and Circumstances

arising out of, based upon or attributable to:

(i) any facts alleged or the same or related Wrongful Acts alleged or contained in any 
circumstance or Insured Event of which notice has been given under any policy of 
which this policy is a renewal or replacement or which it may succeed in time;

(ii) any pending or prior civil, criminal, administrative or regulatory proceeding, 
investigation, arbitration, mediation, other dispute resolution or adjudication of which 
an Insured had notice as of the Continuity Date, or alleging or deriving from the same 
or essentially the same facts alleged in such actions; or

(iii) any Insured Event that would otherwise constitute a Single Claim with any claim or 
other matter reported under any policy of which this policy is a renewal or replacement 
or which it may succeed in time.

Exclusion 4.2 (i) shall not apply to any circumstances which have been notified to the Insurer 
under any earlier policy, but were not accepted by the Insurer as a valid notification, and 
where cover has been maintained continuously with the Insurer from the inception date of 
such earlier policy until the expiry date of this policy.

4.3 Bodily Injury / Property Damage

for bodily injury, sickness, disease, death or emotional distress, or mental anguish of any 
natural person; or damage to, or destruction, impairment or loss of use of any tangible 
property.

This Exclusion 4.3 (Bodily Injury/Property Damage) shall not apply to:

(i) any Claim for emotional distress or mental anguish with respect to an Employment 
Practices Violation;

(ii) Defence Costs of any Insured Person including with respect to any Claim brought 
against an Insured Person for any alleged breach of occupational health and safety 
law;

(iii) Loss where and to the extent personal liability is established against an Insured 
Person, but only in circumstances where the Company has neither indemnified, nor 
is permitted or required to indemnify, the Insured Person pursuant to law or contract 
or the Articles of Association, charter, bylaws, operating agreement, indemnity deeds 
or similar documents of the Company. 

4.4 US Claims Brought by any Company
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arising out of, based upon or attributable to any US Claim which is brought by or on behalf of 
any Company against any Insured, or by any Outside Entity against an Outside Entity 
Director:

This Exclusion 4.4 (US Claims Brought by any Company) shall not apply to:

(a) any US Claim against any Insured Person:

(i) pursued by any Security holder or member of any Company or Outside 
Entity, whether directly or derivatively, or pursued as a class action, and that 
has not been solicited or brought with the voluntary intervention, assistance 
or active participation of any Insured, other than an Insured Person engaged 
in “whistleblower” activity protected pursuant to Sarbanes-Oxley Act of 2002 
(US) or any similar legislation;

(ii) if the Company or Outside Entity is the subject of a bankruptcy case (or the 
equivalent in an International Jurisdiction), brought by the examiner, 
trustee, receiver, liquidator, rehabilitator, creditors committee, bondholder 
committee, equity committee or any other creditor or group of creditors on 
behalf of or in the right of such Company or Outside Entity; or

(b) Defence Costs of an Insured Person.

5. Definitions

5.1 Approved Person

any natural person employed by any Company to whom the Financial Services Authority (or 
any successor organisation or organisations) has given its approval to perform one or more 
Significant Influence Functions under Section 59 of the Financial Services and Markets Act 
2000 (UK).

5.2 Asset and Liberty Proceeding

any action taken against any Insured Person by any Official Body seeking:

(i) to disqualify an Insured Person from holding office as a director or officer; 

(ii) confiscation, assumption of ownership and control, suspension or freezing of rights of 
ownership of real property or personal assets of an Insured Person; 

(iii) a charge over real estate property or personal assets of an Insured Person; 

(iv) a temporary or permanent prohibition on an Insured Person from holding the office 
of or performing the functions of a Director or Officer;

(v) a restriction of an Insured Person’s liberty as an official detention, or to a specified 
domestic residence; or

(vi) deportation of an Insured Person following revocation of otherwise proper, current 
and valid immigration status for any reason other than such Insured Person’s 
conviction of a crime.

5.3 Bail Bond and Civil Bond Premium

the reasonable and necessary premium (but not collateral) for any bond or other financial 
instrument to guarantee an Insured Person’s contingent obligation for a specified amount 
required by a court of competent jurisdiction.

5.4 Claim

(i) (a) a written demand for monetary, non-monetary or injunctive relief, including 
any demand for mediation, arbitration or any other alternative dispute 
resolution process;

(b) a civil, regulatory, mediation, administrative, arbitration or other alternative 
dispute resolution proceeding including any counter-claim, seeking 
compensation or other legal remedy; or

(c) a criminal proceeding, including any proceeding brought pursuant to the UK 
Bribery Act 2010, 

    made or brought against an Insured Person alleging a Wrongful Act;
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(ii) any Securities Claim; 

(iii) any Insured Person Investigation; 

(iv) any Derivative Suit; 

(v) the receipt by an Insured of any written request to toll a period or statute of 
limitations which may be applicable to any Claim that may be made for any 
Wrongful Act of any Insured. 

5.5 Company

(i) the Policyholder;

(ii) any Subsidiary; or

(iii) in the event a U.S. bankruptcy proceeding shall be instituted by or against any of the 
foregoing entities, the resulting debtor-in-possession, if any.

5.6 Confiscation Order

an order by any Official Body of confiscation, assumption of ownership and control, 
suspension or freezing of rights of ownership of real property or personal assets of any 
Insured Person in connection with an Asset and Liberty Proceeding or an Extradition 
Proceeding.  

5.7 Continuity Date

the applicable date specified in Item 8 of the Schedule.

5.8 Control

the securing of the affairs of an entity by means of: 

(i) controlling the composition of the board of directors of such entity;

(ii) controlling more than half of the shareholder or equity voting power of such entity;

(iii) holding more than half of the issued share or equity capital of such entity; or

(iv) creation of such entity.

5.9 Crisis

as defined in Appendix A attached to this policy.

5.10 Crisis Firm

any public relations consultants approved by the Insurer. 

5.11 Crisis Loss

as defined in Appendix A attached to this policy.

5.12 Defence Costs

(i) reasonable and necessary fees, costs and expenses incurred for representing an 
Insured, with the Insurer’s prior written consent (except with respect to Extension 3.4 
(Emergency Costs)), by or on behalf of an Insured after a Claim, Asset and Liberty 
Proceeding or Extradition Proceeding is made, in the investigation, defence, 
settlement or appeal of such Claim, Asset and Liberty Proceeding or Extradition 
Proceeding;

(ii) reasonable and necessary fees, costs and expenses incurred for representing an 
Insured, with the Insurer’s prior written consent, by or on behalf of an Insured of 
accredited experts, retained through defence counsel to prepare an evaluation, report, 
assessment, diagnosis or rebuttal of evidence in connection with the defence of a 
covered Claim, Asset and Liberty Proceeding or Extradition Proceeding;

(iii) Bail Bond and Civil Bond Premium in connection with any Claim, Asset and Liberty 
Proceeding or Extradition Proceeding.
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Defence Costs shall not include Derivative Investigation Hearing Costs, Pre-Claim 
Inquiry Costs, the remuneration of any Insured Person, cost of their time or any other costs 
or overheads of any Company.

5.13 Derivative Demand

a written demand by any shareholder of a Company upon the board of directors (or equivalent 
management body) to commence a civil action on behalf of the Company against a Director or 
Officer of the Company for any Wrongful Act on the part of such Director or Officer.

5.14 Derivative Investigation

an internal inquiry or investigation undertaken by the Company or on behalf of the Company 
by its board of directors (or equivalent management body) or any committee of the board of 
directors (or equivalent management body) as to how the Company should respond to a 
Derivative Demand received by an Insured or a Derivative Suit received by a Director or 
Officer.

Derivative Investigation shall not include any routine or regularly scheduled regulatory or 
internal supervision, inspection, compliance, review, examination, production or audit, including 
any routine or regularly scheduled obligation of any Company to provide information, conducted 
in a Company’s and/or Official Body’s normal review or compliance process.

5.15 Derivative Investigation Hearing Costs 

in accordance with Director and Officer Protection 2.2 (Derivative Investigation Hearing Costs), 
the reasonable and necessary fees, costs and expenses incurred by an Insured Person, with 
the Insurer’s prior written consent, solely in connection with the Insured Person’s preparation 
for and response to a Derivative Investigation in respect of that Insured Person.  

Derivative Investigation Hearing Costs shall not include (a) the remuneration of any Insured 
Person, costs of their time or any other costs or overheads of any Company; or (b) the costs of 
complying with any formal or informal discovery or other request seeking documents, records or 
electronic information in the possession or control of any Company, the requestor or any other 
third party.

5.16 Derivative Suit

a civil action brought derivatively on behalf of a Company by a shareholder of such Company 
against a Director or Officer of the Company for any Wrongful Act on the part of such Director 
or Officer including a derivative claim made against a Director or Officer under Part 11, 
Chapter 1 of the Companies Act 2006 following the receipt by a Company of any formal notice 
relating to an application to the court for permission to continue a derivative claim under the 
Companies Act 2006. 

5.17 Director or Officer

any natural person who: 

(i) was, is or during the Policy Period becomes a duly elected or appointed director or 
officer of a Company (or equivalent position); and

(ii) has held, or during the Policy Period holds a duly elected or appointed position in a 
Company organised and operated in an International Jurisdiction that is equivalent 
to an executive position listed in subparagraph (i) above, or a member of the senior-
most governing body (including a supervisory board). 

5.18 Discovery Period

a period immediately following the expiry of the Policy Period during which written notice 
may be given to the Insurer of: 

(i) a Claim first made against an Insured Person during such period or the Policy 
Period for a Wrongful Act occurring prior to the expiry of the Policy Period; or 

(ii) any other Insured Event which first arose prior to the expiry of the Policy Period.   

5.19 Employment Practices Retention
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the Retention applicable to Loss that arises out of an Employment Practices Violation 
specified the Schedule.

5.20 Employment Practices Violation

any actual or alleged act, error or omission with respect to any employment or prospective 
employment of any past, present, future or prospective employee or Insured Person of any 
Company or any Outside Entity.

5.21 Extradition Expenses

in accordance with Director and Officer Protection 2.1 (Assets & Liberty) the reasonable and 
necessary fees, costs and expenses incurred by an Insured Person for (i) any accredited 
crisis counsellor and/or tax advisor and (ii) any public relations consultants retained by an 
Insured Person and incurred in any Extradition Proceeding brought against such Insured 
Person or in connection with an Asset and Liberty Proceeding.

5.22 Extradition Proceeding

any extradition proceedings brought against an Insured Person or related appeal, any judicial 
review applications challenging the designation of any territory for the purposes of any 
extradition law, any challenge or appeal of any extradition decision by the responsible 
governmental authority, or any applications to the European Court of Human Rights or similar 
court in another jurisdiction. 

5.23 Insolvency Hearing Costs

in accordance with Director and Officer Protection 2.3 (Insolvency Hearing Costs) the 
reasonable and necessary fees, costs and expenses incurred, with the Insurer’s prior written 
consent, to retain legal advisors for an Insured Person’s preparation for and attendance at 
any formal or official hearing in connection with the investigation or inquiry into the affairs of 
a Company, or an Insured Person in his capacity as a Director or Officer, by any insolvency 
administrator or receiver, bankruptcy trustee or liquidator or the equivalent under the laws of 
any jurisdiction where the facts underlying such hearing, investigation or inquiry may be 
expected to give rise to a Claim against such Insured Person. 

In no event shall Insolvency Hearing Costs include the remuneration of any Insured 
Person, costs of their time or any other costs or overheads of any Company.

5.24 Insured

any Company or Insured Person.

5.25 Insured Event

any Claim, Pre-Claim Inquiry or matter or event covered under Section 2 (Director and 
Officer Protection Suite) or Section 3 (Extensions).

5.26 Insured Person

any natural person who was, is or during the Policy Period becomes:

(i) a Director or Officer, but not an externally appointed auditor, insolvency 
administrator or receiver, bankruptcy trustee or  liquidator of a Company;

(ii) an Approved Person;

(iii) an employee of a Company:

(a) while acting in a managerial or supervisory capacity of any Company;

(b) who is involved in a Claim alleging an Employment Practices Violation;

(c) named as a co-defendant with a Director or Officer of a Company in a Claim 
in which such employee is alleged to have participated or assisted in the 
commission of a Wrongful Act; or

(d) named in connection with an Insured Person Investigation;

(iv) a Shadow Director or a de facto director;

(v) a prospective director named as such in any listing particulars or prospectus issued 
by a Company;
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(vi) an Outside Entity Director; 

(vii) a Senior Accounting Officer; or

(viii) a General Counsel or Risk Manager (or equivalent position) of the Policyholder,

but only when, and to the extent, that such Insured Person is acting in such Insured Person 
capacity.

 Insured Person is extended to include:

A. the spouse or domestic partner (including same sex relationship civil partnerships, if 
applicable); and

B. the administrator, heirs, legal representatives, or executor of a deceased, legally 
incompetent, insolvent or bankrupt estate,

of an Insured Person referred to in (i) to (viii) above, to the extent that a Claim is brought 
against them solely by reason of them having an interest in property that is sought to be 
recovered in a Claim.

5.27 Insured Person Investigation

any civil, criminal, administrative or regulatory investigation of an Insured Person:

(i) once the Insured Person is identified in writing by an Official Body (except the US 
Securities Exchange Commission) as a target of an investigation that may lead to a 
criminal, civil, administrative, regulatory or other enforcement proceeding;

(ii) in the case of an investigation by the US Securities Exchange Commission after the 
service of a subpoena or Wells Notice upon such Insured Person; or

(iii) commenced by the arrest and detainment or incarceration for more than 24 hours of an 
Insured Person by any law enforcement authority.

5.28 Insurer

Insurance company

5.29 International Jurisdiction

any jurisdiction other than the country in which the policy is issued.

5.30 International Policy

the Insurer’s most recent standard directors and officers liability policy existing at the 
inception date of this policy approved to be sold within an International Jurisdiction that 
provides coverage substantially similar to the coverage afforded under this policy.  Where 
more than one such standard policy exists at the inception date of this policy,  International 
Policy means the standard policy most recently registered (or approved by the Insurer where 
no registration is necessary) in that International Jurisdiction prior to the inception date of 
this policy.  

5.31 Limit of Liability

the amount specified in Item 4 of the Schedule.

5.32 Loss

Defence Costs, Crisis Loss and any other amount, including any awards of damages 
(including any court order to pay compensation for damage resulting from a contravention of 
any statute or legislative provision and punitive and exemplary damages), awards of costs or 
settlements (including claimant’s legal costs and expenses), pre- and post- judgment interest 
on a covered judgment or award, and the multiplied portion of multiple damages, which an 
Insured is legally liable to pay resulting from a Claim.  Enforceability of this paragraph for 
punitive, exemplary and multiple damages shall be governed by the applicable law that most 
favours coverage for such damages.

Loss shall include Pre-Claim Inquiry Costs and any amount covered under any Director and 
Officer Protection or Extension, but only to the extent set out in the relevant section.  
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Loss shall not include: (i) fines or penalties or taxes unless covered under Director and Officer 
Protection 2.6 (Regulatory Enforcement): (ii) remuneration or employment-related benefits; 
or (iii) cleanup costs relating to hazardous materials, pollution or product defects.

In the event of a Claim alleging that the price or consideration paid or proposed to be paid for 
the acquisition or completion of the acquisition of all or substantially all the ownership interest 
in or assets of an entity is inadequate, Loss with respect to such Claim shall not include any 
amount of any judgment or settlement representing the amount by which such price or 
consideration is effectively increased; provided, however, that this paragraph shall not apply 
to Defence Costs or to any Non-Indemnifable Loss in connection therewith.

In no event shall Loss include amounts which the Insurer is prohibited from paying by law of 
the policy or the law of the jurisdiction where the Claim was made or where an Insured Event 
first arises.

5.33 Mitigation Costs

reasonable and necessary payments to a potential claimant to reduce the ultimate civil legal 
liability of an Insured Person.  In no event shall Mitigation Costs include: (a) liability which 
is not otherwise covered under this policy; (b) payments arising out of, based upon or 
attributable to an Insured Person Investigation or Pre-Claim Inquiry; or (c) payments to a 
potential claimant to reduce the ultimate civil legal liability of a Company whether incurred by 
the Company or by an Insured Person on behalf of the Company.  

5.34 Non-Executive Director

any natural person who was, is or during the Policy Period begins serving as a member of 
the board of directors of the Company and who is not and has not, within the last twelve (12) 
months, been an employee of a Company, but only when and to the extent that such person 
is acting in such capacity.

5.35 Non-Executive Director Special Excess Aggregate Limit

the sum specified in the Schedule being the aggregate limit for all Non-Executive Directors.

5.36 Non-Executive Director Special Excess Limit

the sum specified in the Schedule being a separate limit for each Non-Executive Director.

5.37 Non-Indemnifiable Loss

Loss which a Company has not indemnified an Insured Person and is not permitted or 
required to indemnify such Insured Person pursuant to law or contract or the Articles of 
Association, charter, bylaws, operating agreement, indemnity deeds or similar documents of 
a Company.

5.38 Official Body

any regulator, government body, government agency, parliamentary commission, official 
trade body, or any similar body having legal authority to investigate the affairs of an Insured.

5.39 Outside Entity

any entity other than an entity: 

(i) that is a Company; 

(ii) whose principal operations include a bank, clearing house, credit institution, 
underwriting for collective investment in securities, investment firm, investment 
advisor / manager, investment fund or mutual fund, private equity or venture capital 
company, stock brokerage firm, insurance company or similar entity; or

(iii) that has any of its securities listed on a securities exchange or market within the United 
States of America and is subject to any obligation to file reports with the US Securities 
and Exchange Commission in accordance with Section 13 of the Securities and 
Exchange Act of 1934 (US).

5.40 Outside Entity Director

a natural person who did, does or during the Policy Period begins to serve, at the specific 
request or direction of a Company, as a director or officer, Shadow Director, trustee (except 
a pension trustee) or equivalent of an Outside Entity.
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5.41 Personal Expenses

in accordance with Director and Officer Protection 2.1(iii) (Assets & Liberty), the expenses set 
out below to be paid directly by the Insurer to a third party service provider of an Insured 
Person:

(i) schooling cost for dependant non-adults;

(ii) monthly primary housing mortgage payments or rental cost;

(iii) utilities cost, including private water, gas, electricity, phone and internet services; or

(iv) personal insurance premiums, including Property, Life, and Health policies,

provided that: (a) the services were contracted by the Insured Person prior to the Confiscation 
Order and are owed by such Insured Person; (b) the expenses are in excess of any personal 
allowance granted in connection with the Confiscation Order; and (c) the expenses fall due 
during the period beginning 30 days after the date of the Confiscation Order and ending when 
the Insured Person has obtained its discharge or revocation, but in no event shall such period 
be longer than 12 months.

Personal Expenses shall not include the remuneration of any Insured Person, cost of their 
time or any other costs or overheads of any Company.

5.42 Policyholder

the entity specified in the Schedule.

5.43 Policy Period

the period from the inception date to the expiry date specified in the Schedule.

5.44 Pre-Claim Inquiry

(i)  a verifiable request for an Insured Person to: (a) appear at a meeting or interview; or 
(b) produce documents, records or electronic information that, in either case, concerns 
a Company or an Insured Person in their insured capacity, but only if the request is 
made by:

(a) an Official Body; or

(b) a Company, or, on behalf of any Company, by its board of directors (or the 
equivalent management body) or any committee of the board of directors (or the 
equivalent management body) and:

(1) arises out of an inquiry or investigation by an Official Body concerning a 
Company or an Insured Person in their insured capacity; or

(2) following a formal written notification to an Official Body by a Company, 
Insured Person or whistleblower informing them of an actual or 
suspected material breach of an Insured Person’s legal or regulatory 
duties if and to the extent that such inquiry is requested by an Official 
Body; or

(ii) a raid on, or on site visit to any Company or any Outside Entity by an Official Body 
that involves the production, review, copying or confiscation of documents, records or 
electronic information or interviews of an Insured Person.

Pre-Claim Inquiry shall not include any routine or regularly scheduled regulatory or internal 
supervision, inspection, compliance, review, examination, production or audit, including any 
request for mandatory information from a regulated entity, conducted in a Company’s and / 
or Official Body’s normal review or compliance process.

5.45 Pre-Claim Inquiry Costs

reasonable and necessary fees, costs and expenses incurred by an Insured Person, with 
the Insurer’s prior written consent, solely in connection with his or her preparation for and 
response to a Pre-Claim Inquiry directed at such Insured Person, but excluding (i) any 
compensation of any Insured Person or cost of their time; and (ii) the costs of complying with 
any formal or informal discovery or other request seeking documents, records or electronic 
information in the possession or control of any Company, the requester or any other third 
party.
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In no event shall Pre-Claim Inquiry Costs include the remuneration of any Insured Person, 
costs of their time or any other costs or overheads of any Company.

5.46 Professional Fees

reasonable and necessary fees, costs and expenses of appropriately qualified professionals 
appointed with the Insurer’s prior written consent.

In no event shall Professional Fees include (a) fees, costs and expenses which are not 
otherwise covered under this policy; or (b) costs attributable to an Insured Person 
Investigation, Pre-Claim Inquiry or Derivative Investigation Hearing Costs.

5.47 Prosecution Costs

reasonable and necessary fees, costs and expenses incurred, with the Insurer’s prior written 
consent, by an Insured Person, to bring legal proceedings for a declaration and/or an 
injunction.  

Prosecution Costs shall not include the remuneration of any Insured Person, costs of their 
time or any other costs or overheads of any Company.

5.48 Reputation Expenses

in accordance with Director and Officer Protection 2.5 (Reputation Expenses), the reasonable 
and necessary fees, costs and expenses incurred, with the Insurer’s prior written consent, of 
a Crisis Firm retained by an Insured Person directly to mitigate the adverse effect or potential 
adverse effect on that Insured Person’s reputation from:

(i) negative statements made during the Policy Period in any press release or published 
by any print or electronic media outlet regarding the alleged violation of fiduciary duties 
by such Insured Person; or

(ii) a Claim, by disseminating findings made in a judicial disposition of that Claim which 
exonerates the Insured Person from fault, liability or culpability.

Reputation Expenses shall not include the remuneration of any Insured Person, cost of 
their time or any other costs or overheads of any Company. 

5.49 Retention

the applicable amount(s) specified in the Schedule.

5.50 Securities

any security representing debt of or equity interests in a Company.

5.51 Securities Claim

a Claim, other than an administrative or regulatory proceeding against, or investigation of, a 
Company, made against any Insured:

(i) alleging a Wrongful Act: 

(a) in connection with the purchase or sale, or offer or solicitation of an offer to 
purchase or sell any Securities including any claim for compensation under 
section 90 of the Financial Services and Markets Act 2000; 

(b) brought by a Security holder of the Company with respect to such Security 
holder’s interest in Securities of such Company; or

(ii) which is a Derivative Suit. 

Notwithstanding the foregoing, the term Securities Claim shall include an administrative or 
regulatory proceeding against a Company that meets the requirements of subparagraph (i) 
above, but only if and only during the time that such proceeding is also commenced and 
continuously maintained against an Insured Person.
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Securities Claim shall not mean any claim by an Insured alleging, arising out of, based upon 
or attributable to the loss of, or the failure to receive or obtain, the benefit of any Securities 
(including any warrants or options).

5.52 Securities Retention

the Retention applicable to (i) Loss that arises out of a Securities Claim; (ii) Pre-Claim Inquiry 
Costs incurred in response to a Pre-Claim Inquiry by an Official Body duly authorised to 
investigate the regulation of securities; or (iii) Derivative Investigation Hearing Costs.

5.53 Senior Accounting Officer

a director or officer, or employee of the Company, acting in a managerial or supervisory 
capacity, who has overall responsibility for the accounting systems.

5.54 Senior Counsel

a senior lawyer to be mutually agreed upon by the parties, or in the absence of agreement, to 
be appointed by the head of the bar association / law society (or equivalent organisation) in 
the jurisdiction in which the Claim was made or where an Insured Event first arises.

5.55 Shadow Director

any natural person, who, as a consequence of being a Director or Officer or employee of any 
Company is deemed a shadow director, as defined in Section 251 of the Companies Act 2006, 
of any other Company or any Outside Entity.

5.56 Single Claim

any one or more Insured Events to the extent that such Insured Events arise out of, are 
based upon, are in connection with, or are otherwise attributable to the same originating cause 
or source and all such Insured Events shall be regarded as a Single Claim regardless of 
whether such Insured Events involve the same or different claimants, Insureds or legal 
causes of action.

5.57 Subsidiary

any entity of which the Policyholder has or had Control on or before the inception of the 
Policy Period either directly or indirectly through one or more of its other Subsidiaries.

An entity ceases to be a Subsidiary when the Policyholder no longer maintains Control of 
such entity directly or indirectly through one or more of its Subsidiaries.

5.58 Transaction

any one of the following events: 

(i) the Policyholder consolidating with or merging into another entity such that the 
Policyholder is not the surviving entity, or selling all or substantially all of its assets 
to any other person or entity or group of persons or entities acting in concert; or

(ii) any person or entity or group of persons or entities acting in concert acquiring 
Control of the Policyholder.

5.59 US Claim

a Claim brought or maintained within the jurisdiction of, or based upon any laws of, the United 
States of America, its territories or possessions.

5.60 US SEC Exposure

where a Company:

(i) has any of its Securities listed on a securities exchange or market within the United 
States of America; or

(ii) is or has Securities that are legally required to be the subject of any registration 
statement filed with the US Securities Exchange Commission; or
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(iii) is subject to any obligation to file reports with the US Securities Exchange 
Commission in accordance with Section 13 of the Securities Exchange Act of 1934.

US SEC Exposure does not include any Security purchased or sold pursuant to Rule 144A 
or Level 1 American Depository Receipts pursuant to the Securities Act of 1933.

5.61 Wrongful Act

(i) with respect to any Insured Person (except with respect to any Securities Claim):

(a) any actual or alleged act, error or omission, breach of duty, breach of trust, 
misstatement, misleading statement or breach of warranty of authority by an 
Insured Person in any of the capacities listed in Definition 5.26 (Insured 
Person); or any matter claimed against an Insured Person solely because of 
such listed capacity;

(b) any proposed act, error or omission or any default pursuant to Section 260(3) 
of the Companies Act 2006 (UK); or

(c) an Employment Practices Violation.

 (ii) with respect to any Securities Claim, any actual or alleged violation of any laws (statutory 
or common), rules or regulations regulating Securities, the purchase or sale or offer or 
solicitation of an offer to purchase or sell Securities, or any registration relating to such 
Securities by an Insured.

6. Claims

6.1 Notice and Reporting

The cover provided under this policy is granted solely with respect to Claims first made 
against an Insured, and other Insured Events first arising, during the Policy Period, or any 
applicable Discovery Period, or accepted as such in accordance with Section 6.3 (Related 
Insured Events or Circumstances), and only if such Claims have been notified to the Insurer 
as soon as practicable, after the Policyholder’s Risk Manager or General Counsel (or 
equivalent position) first becomes aware of such Claim; or any other Insured Event has been 
notified to the Insurer as soon as practicable after the Insured Event first arises but in all 
events no later than either:

(i) during the Policy Period or Discovery Period if applicable; or

(ii) within 60 days after the end of the Policy Period or the applicable Discovery Period, 
as long as notice is given to the Insurer within 60 days after such Claim was first 
made against an Insured or after any other Insured Event first arose.

If an Insured elects not to seek coverage for a Pre-Claim Inquiry or a Derivation 
Investigation Hearing it will not prejudice the right of the Insured to seek coverage for a 
Claim arising out of the same circumstances provided the Claim is notified in accordance 
with this Section 6.1 (Notice and Reporting).

If the Policyholder has elected the Passport Policy Master Program in the Schedule, then 
solely in respect of Section 6.1 (Notice and Reporting), if an Insured Event or circumstance 
is notified and accepted in accordance with the terms and conditions of any policy issued to 
a Company in an International Jurisdiction by the Insurer, such Insured Event or 
circumstance will be deemed notified in accordance with this Section 6.1 (Notice and 
Reporting).

Notwithstanding Section 8.6 (Notice and Authority), any Insured may, during the Policy 
Period, notify the Insurer of any circumstance reasonably expected to give rise to an Insured 
Event. The notice must include the reasons for anticipating such an Insured Event, and full 
relevant particulars with respect to dates, the Wrongful Act (if applicable) and the potential 
Insured and claimant(s) concerned.

The details of any other insurance policy which may apply to any Loss covered under this 
policy shall be reported to the Insurer within a reasonable time of any Insured Event 
notification. 

All notifications relating to Insured Events or circumstances must be sent in writing, by email 
or by facsimile.
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6.2 Notification of a Crisis

The Policyholder must notify any Crisis to the Insurer immediately and during the Policy 
Period.  A notice of Crisis will not satisfy the claim notice requirements of Section 6.1 (Notice 
and Reporting).  All Crisis notifications must be sent in writing, by email or by facsimile.

6.3 Related Insured Events or Circumstances

If notice of an Insured Event or circumstance is given as required by this policy, then any 
subsequent Insured Event or circumstance, that constitutes a Single Claim with that 
Insured Event or circumstance shall be deemed to have first been made at the same time 
as that circumstance was first notified, Claim was first made, or other Insured Event first 
arose, and reported to the Insurer at the time the required notices were first provided.

6.4 Defence & Settlement 

All Insureds shall render all reasonable assistance to and cooperate with the Insurer in the 
investigation, defence, settlement or appeal of an Insured Event or circumstance, and 
provide the Insurer with all relevant information pertaining to any Insured Event or 
circumstance, as the Insurer may reasonably require.  In the event of any circumstance or 
Insured Event each Insured shall take reasonable steps to reduce or diminish any Loss.

The failure of any Insured Person to give the Insurer cooperation and information as 
required in the preceding paragraph shall not impair the rights of any other Insured Person 
under this policy.

The Insured shall have the obligation to defend and contest any Claim made against them. 
The Insurer shall be entitled to participate fully in the defence and in the negotiation of any 
settlement that involves or appears reasonably likely to involve the Insurer making payment 
under the policy. 

The Insurer will accept as necessary the retention of separate legal representation to the 
extent required by a material conflict of interest between any Insured Persons. 

If a Claim or Pre-Claim Inquiry is made against an Insured Person by the Company, the 
Insurer shall have no duty or obligation to communicate with any other Insured Person or 
the Company in relation to that Claim or Pre-Claim Inquiry.

The applicable Insured shall reimburse the Insurer for any payments which are ultimately 
determined not to be covered by this policy. 

6.5 Consent

The Insured shall not admit or assume any liability, enter into any settlement agreement, or 
consent to any judgment or incur any amounts covered under this policy without the prior 
written consent (which shall not be unreasonably delayed or withheld) of the Insurer. Only 
liabilities, settlements and judgments resulting from Claims defended in accordance with this 
policy or other Insured Events handled in accordance with this policy shall be recoverable 
as a Loss under this policy.

If all Insured Events which are subject to a single Retention can be fully, finally and 
irrevocably disposed of for an amount (inclusive of Defence Costs) not exceeding that 
Retention, then the Insurer’s consent shall not be required for such disposition.

The reporting of matters to an Official Body without the Insurer’s prior written consent shall 
not constitute a contravention of this Section 6.5 (Consent) by the Insured, but only where 
the Insured is not legally permitted by the Official Body to make a request for such consent 
and provided that, as soon as legally permitted by the Official Body, the Insured will seek 
Insurer’s consent in accordance with this Section 6.5 (Consent).

6.6 Allocation

If a Claim is made jointly against any Insured Person and any Company or any other person 
or entity or a Claim or other Insured Event involves both covered and uncovered matters or 
persons under this policy, then the Insured and the Insurer shall use commercially 
reasonable efforts to determine a fair and equitable allocation of Loss covered under this 
policy, on the basis of established judicial allocation principles which shall take into account 
the legal and financial exposures, and the relative benefits obtained by the relevant parties.  
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If the Insurer and the Insured cannot agree on allocation in accordance with this Section 6.6 
(Allocation) within 14 days of any allocation issue first notified in writing to the Insured by the 
Insurer, then they agree to refer the determination to Senior Counsel, whose decision shall 
be final and binding on all parties.  Senior Counsel is to determine the fair and equitable 
allocation as an expert, not as an arbitrator. The Insured and the Insurer shall be entitled to 
make written submissions to Senior Counsel.  Senior Counsel is to take account of the 
parties’ submissions, but Senior Counsel is not to be fettered by such submissions and is to 
determine the fair and equitable allocation in accordance with his or her own judgment and 
opinion.  Senior Counsel’s expenses in providing such determination will be borne equally 
by the Insured and the Insurer and any such payments will not erode the Limit of Liability.

6.7 Advance Payment of Costs

Except to the extent that the Insurer has denied cover, the Insurer will advance to, or pay on 
behalf of an Insured, costs provided under the policy promptly after sufficiently detailed 
invoices, including time, expense and narrative detail satisfactory to the Insurer, are received 
and accepted by the Insurer. The Insurer may not refuse to advance costs by reason only 
that the Insurer considers that conduct specified in Exclusion 4.1 (Conduct) has occurred 
until such time as the condition to that Exclusion is satisfied.

6.8 Order of Payments

The Insurer will pay Loss covered under this policy in the order in which such Loss is 
presented to the Insurer for payment. Should the Insurer, at its sole and absolute discretion, 
determine that the Limit of Liability will not be sufficient to cover all such Loss, the Insurer 
shall pay Loss in the following order:

(i) Loss of an Insured Person where the Company has not indemnified such Insured 
Person; 

(ii) thereafter, with respect to any remaining balance of the Limit of Liability, the Insurer 
may, at its option, request the Policyholder to elect in writing either to stipulate the 
order and the amounts in which Loss is to be discharged, or to receive such balance 
to be held on behalf of any Insured who has incurred such Loss. 

Payment pursuant to this Section 6.8 (Order of Payments) shall fully discharge the Insurer 
from its obligations under this policy.  

6.9 Subrogation

In the event of any payment under this policy, the Insurer shall be subrogated to the extent 
of such payment to all of the Insureds’ rights of recovery, contribution and indemnity and the 
Insureds will provide all reasonable assistance and will do nothing to prejudice such rights.  
The Insurer will not exercise its rights of subrogation against an Insured Person in 
connection with any Insured Event, unless it can establish that Exclusion 4.1 (Conduct), 
applies to that Insured Event and to that Insured Person.

7. Limit and Retention

7.1 Limit of Liability

(i) The total amount payable by the Insurer under this policy for all Loss arising from any 
Single Claim shall not exceed the Limit of Liability.

(ii) Notwithstanding (i) above:

(a) in respect of all Insured Events first notified during the Discovery Period, the total 
amount payable by the Insurer under this policy for all Loss in the aggregate shall not 
exceed the Limit of Liability;

(b) in respect of any Claim brought by or on behalf of any Company the total amount 
payable by the Insurer under this policy for all Loss in the aggregate shall not exceed 
the Limit of Liability;

(c) the Insurer’s liability in respect of all Insured Events that:

(i) arise out of, are in connection with, are based upon, or are otherwise attributable to 
the insolvency of any Company; or

(ii) give rise to or otherwise contribute to the insolvency of any Company,
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shall not exceed the Limit of Liability regardless of whether such Insured Events 
involve the same or different claimants, Insureds, legal causes of action or give rise or 
contribute to insolvency of the same or different Company(s); and

(d) the Insurer’s liability under Cover 1.3 (Special Excess Protection for Non-Executive 
Directors) is payable in addition to and does not form part of the Limit of Liability but 
shall not exceed the Non-Executive Director Special Excess Limit for each Non-
Executive Director and the Non-Executive Director Special Excess Aggregate 
Limit in the aggregate.  

(iii) The Insurer shall have no liability in excess of all such limits, irrespective of the number of 
Insured Events, Insureds or amount of any Loss, including with respect to all Insured 
Events that constitute a Single Claim whenever first made or arising. 

(iv) Each Sub-Limit of Liability specified in the Schedule is the maximum the Insurer shall 
pay for the cover to which it applies and is part of the Limit of Liability.

7.2 Retention

The Insurer will only pay for any amount of Loss which is in excess of the Retention. The 
Company will be liable for the Retention which will remain uninsured. 

If any Company is permitted or required to indemnify an Insured Person, but fails to do so 
within 30 days, then the Insurer shall advance all Loss to the Insured Person and all Loss 
within the Retention will be repaid by the Company to the Insurer as soon as reasonably 
practicable.

If an Insured Person becomes legally obligated to repay to a Company monies advanced 
by the Company on account of any Claim, by reason of sections 234(3) and 205 of the 
Companies Act 2006, the Insurer agrees to pay such amount to the Company on behalf of 
the Insured Person promptly upon notification by the Policyholder to the Insurer of such 
Insured Person’s obligation to repay.

No Retention is applicable to the following: (i) Non-Indemnifiable Loss, (ii) Company Crisis 
Loss or (iii) Reputation Expenses.

A single Retention shall apply to Loss arising from all Insured Events that constitute a 
Single Claim.  In the event a Single Claim triggers more than one Retention, then, as to 
such Single Claim, the highest of such Retentions shall be deemed the Retention 
applicable to Loss arising from such Single Claim unless this policy expressly provides 
otherwise.

7.3 Specified Underlying Insurance

This policy shall always apply excess over any other valid and collectible insurance including 
any directors and officers’ liability, management liability, employment practices liability, 
environmental impairment liability, pension trustee liability, property, product liability or 
general liability insurance; or any indemnification available to the Insured from any other 
party.

7.4 Outside Entity Indemnification

With respect to Outside Entities, insurance provided by this policy applies excess over (i) 
any indemnification provided by an Outside Entity, and (ii) any other valid and collectible 
insurance issued to an Outside Entity for the benefit of its directors, officers or employees. 

8. General Provisions

8.1 Worldwide Territory

Unless prohibited from doing so by law or regulation, this policy shall apply to any Claim made 
against an Insured and/or Insured Event occurring anywhere in the world.

8.2 Non-Rescindability
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Except (i) with respect to Insurance Cover 1.4 (Company Securities Liability), or (ii) for any 
fraudulent misrepresentation or fraudulent non-disclosure where established by final non-
appealable adjudication of a judicial or arbitral tribunal, or any written admission by or on 
behalf of any Insured, this policy is not avoidable or rescindable in whole or in part and the 
Insurer shall have no other remedy with respect to any pre-inception misrepresentation or 
pre-inception non-disclosure by any Insured in connection with this policy.

8.3 Non-Payment

This policy may not be cancelled except for non-payment of the premium by the Policyholder. 

8.4 Severable Nature of the Policy

This policy covers each Insured for its own individual interest.

No statements made by or on behalf of an Insured (including by an agent of the Insured) or 
breach of any term of this policy, or any information or knowledge possessed by an Insured, 
shall be imputed to any other Insured Person for the purpose of determining whether any 
individual Insured is covered under this policy. 

In determining whether any of Exclusions 4.1 (Conduct), 4.3 (Bodily Injury / Property Damage) 
and 4.4 (US Claims Brought by any Company) apply, the Wrongful Acts of any Insured shall 
not be imputed to any other Insured Person. 

With respect to Insurance Cover 1.4 (Company Securities Liability) only, the statements made 
by, or on behalf of, information or knowledge possessed by and any conduct of any past, 
present or future chief executive officer or chief financial officer (or equivalent executive or 
management positions) of a Company shall be imputed to that Company; and the knowledge 
of the same officers of the Policyholder shall be imputed to all Companies.

8.5 Changes in Risk

US Securities

Unless US SEC Exposure is shown as covered on the Schedule no cover is provided. 

With respect to any Company that is covered for a US SEC Exposure, if during the Policy 
Period the US stock market capitalization of such Company exceeds the percentage 
specified in the Schedule as the individual or collective result of any offering of Securities, 
then the Insurer shall not be liable under this policy for any Loss arising out of, based upon 
or attributable to any act, error or omission occurring after the date that such percentage is 
exceeded, where such act, error or omission is in connection with the Securities offered or 
any related registration or reporting requirement. 

Where any US SEC Exposure attaches or exceeds the percentage specified in the Schedule 
during the Policy Period, cover may be extended under this policy provided that the 
Policyholder gives the Insurer sufficient details to assess and evaluate its exposure with 
respect to such US SEC Exposure and the Policyholder accepts any consequent 
amendments to the policy terms and conditions, including payment of any reasonable 
additional premium required by the Insurer.

Transactions

The Insurer shall not be liable for Loss arising out of, based upon or attributable to:

(i) a Wrongful Act occurring; or

(ii) any other Insured Event arising 

after the effective date of a Transaction. 

Subsidiaries

With respect to any Subsidiary, the Insurer shall only be liable for Loss arising out of, based 
upon or attributable to: 

(i) a Wrongful Act occurring; or

(ii) any other Insured Event arising; 

while an entity was or is a Subsidiary.

8.6 Notice & Authority
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Except as provided in Section 6.1 (Notice & Reporting) the Policyholder shall act on behalf 
of all Insureds in connection with all matters relevant to this policy unless the Policyholder 
is insolvent in which event each Insured shall act on their own behalf.

8.7 Assignment

This policy and any rights under or in respect of it cannot be assigned without the prior written 
consent of the Insurer.

8.8 Interpretation 

The descriptions in the headings and titles of this policy are solely for reference and 
convenience and do not lend any meaning to this policy. Words and expressions in the 
singular shall include the plural and vice versa. Words following the terms including, include 
or any similar expression shall be construed as illustrative. Words in bold typeface have 
special meaning and are defined in the policy or in the Schedule. Words that are not 
specifically defined in this policy have the meaning normally attributed to them.

8.9 Rights of Third Parties

Nothing in this policy is intended to confer a directly enforceable benefit on any third party 
other than an Insured, whether pursuant to the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 
or otherwise. 

8.10 Governing Law

This policy and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter 
or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and 
construed in accordance with the law of Greece.

8.11 Disputes

Except as otherwise specifically provided in this policy, any dispute or claim arising out of or 
in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or 
claims) which cannot be resolved by agreement within 30 days, may be referred to binding 
arbitration by either party, upon giving 7 days’ notice to the other, in the London Court of 
International Arbitration (LCIA), whose rules shall be deemed incorporated by reference to this 
Section 8.11 (Disputes), and the cost shall be borne equally between the Insured and Insurer.

8.12 Taxes, stamp duties, etc.

All legal charges (policy charges or otherwise), stamp duties and turnover taxes on either 
premiums or claims including public notary fees and charges on indemnification or other 
settlements shall be borne, according to the present policy, by the insured or by the collecting 
third party.
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APPENDIX A

Definitions applying to Extension 3.6 Company Crisis Loss

The following definitions apply to Extension 3.6 (Company Crisis Loss) only and shall form part of Section 5- 
Definitions of the policy.

(i) Crisis means:

(a) a Delisting Crisis; and

(b) one of the following events which, in the good faith opinion of the Chief Financial Officer of the 
Company did cause or is reasonably likely to cause a Material Effect on the Company’s 
Common Stock Price:

1. Negative earning or sales announcement

The public announcement of the Company’s past or future earnings or sales, which is 
substantially less favourable than any of the following: (i) the Company’s prior year's 
earnings or sales for the same period; (ii) the Company’s prior public statements or 
projections regarding earnings or sales for such period; or (iii) an outside securities 
analyst's published estimate of the Company’s earnings or sales.

2. Loss of a patent, trademark or copyright or major customer or contract

The public announcement of an unforeseen loss of: (i) the Company’s intellectual 
property rights for a patent, trademark or copyright, other than by expiration; (ii) a major 
customer or client of the Company; or (iii) a major contract with the Company.

3. Product recall or delay

The public announcement of the recall of a major product of the Company or the 
unforeseen delay in the production of a major product of the Company.

4. Mass tort

The public announcement or accusation that the Company has caused the bodily injury, 
sickness, disease, death or emotional distress of a group of persons, or damage to or 
destruction of any tangible group of properties, including the loss of use thereof.

5. Employee layoffs or loss of key directors or officers

The public announcement of layoffs of employees of the Company.  The death or 
resignation of one or more key Directors or Officers, trustees or governors, or the 
General Counsel and/or Risk Manager; of the Policyholder.

6. Elimination or suspension of dividend

The public announcement of the elimination or suspension of a regularly scheduled 
dividend previously being paid by the Company.

7. Write-off of assets

The public announcement that the Company intends to write off a material amount of its 
assets.

8. Debt restructuring or default

The public announcement that the Company has defaulted or intends to default on its 
debt or intends to engage in a debt restructuring.

9. Bankruptcy

The public announcement that the Company intends to file for bankruptcy protection or 
that a third party is seeking to file for involuntary bankruptcy on behalf of the Company; 
or that bankruptcy proceedings are imminent, whether voluntary or involuntary.

10. Governmental or regulatory litigation

The public announcement of the commencement or threat of commencement of litigation 
or governmental or regulatory proceedings against the Company.

11. Unsolicited takeover bid

An unsolicited written offer or bid by any person or entity other than an Insured or any 
affiliate of any Insured, whether publicly announced or privately made to a Director or 
Officer of a Company, to effect a Transaction of the Policyholder.
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A Crisis shall first arise when the Company or any of its Directors or Officers, or governors 
or the General Counsel and/or Risk Manager of the Company shall first become aware of 
such Crisis. A Crisis shall conclude once the Crisis Firm advises the Company that such 
Crisis no longer exists or when the Sub-Limit of liability for Extension 3.6 (Company Crisis 
Loss) has been exhausted.

(ii) Crisis Loss means:  In accordance with Extension 3.6 (Company Crisis Loss), the following amounts 
incurred, with the Insurer’s prior written consent, during a Crisis for which the Company is legally 
liable:

(a) the reasonable and necessary fees, costs and expenses of a Crisis Firm or, with respect to a 
Delisting Crisis only, legal counsel retained with the Insurer’s prior written consent, in the 
performance of Crisis Services for the Company;

(b) the reasonable and necessary fees, costs and expenses incurred in the printing, advertising or 
mailing of materials; and 

(c) travel costs incurred by Insured Persons of the Company or of the Crisis Firm arising from or 
in connection with the Crisis. 

(iii) Crisis Services

services performed by:

(a) a Crisis Firm; and 

(b) solely with respect to a Delisting Crisis, shall include any legal services performed by legal 
counsel,

in advising a Company on minimising potential harm to such Company from the Crisis 
(including but not limited to restoring investor confidence in the Company).

(iv) Delisting Crisis

written notice to the Company that such Company’s Securities will be or have been delisted from 
an Exchange at the initiation of such Exchange.

Exchange means a publicly regulated stock exchange.

(v) Material Effect on the Company’s Common Stock Price means, within a period of 24 hours, that 
the price per share of the Company’s common stock shall decrease by 15% net of the percentage 
change in the Standard & Poor's Composite Index.

SPECIAL TERMS

TERRITORY RESTRICTION ENDORSEMENT

In consideration of the premium charged, it is hereby understood and agreed that this policy is amended 
as follows:

Notwithstanding anything to the contrary in this policy, or any appendix or endorsement added to 
this policy, there shall be no coverage afforded or benefit provided by this policy for any: 

i. entity organized, headquartered, incorporated, registered or established in a 

Specified Area; or

ii. natural person resident or located in a Specified Area; or

iii. claim, action, suit or proceeding brought or maintained in a Specified Area; or

iv. loss of, theft of, damage to, loss of use of, encryption of, interruption to the 

operations or availability of, or destruction of any property (tangible or intangible) 

located in a Specified Area, including, but not limited to, any computer system, 

data, money or securities located in a Specified Area.
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For purposes of this endorsement, “Specified Area” means: 

a. The Republic of Belarus; or 
b. The Russian Federation as recognized by the United Nations (or their territories, 

including territorial waters, or protectorates where they have legal control; legal 
control shall mean where recognized by the United Nations). 

Where there is any conflict between the terms of this endorsement and the terms of the policy, the terms 
of this endorsement shall apply, subject at all times to the application of any Sanctions clause.

If any provision of this endorsement is or at any time becomes to any extent invalid, illegal or 
unenforceable under any enactment or rule of law, such provision will, to that extent, be deemed not to 
form part of this endorsement but the validity, legality and enforceability of the remainder of this 
endorsement will not be affected.

All other terms, exclusions and conditions of this policy remain unaltered. 

Prior Claims and Circumstances Exclusion (25/06/2012)

It is hereby understood and agreed that this policy only provides cover for loss arising from claims for 
wrongful acts occurring on or after :

25/06/2012 for all Covers up to €15.000.000 Limit of Liability and prior to the end of the policy period and 
otherwise covered by this policy.

All other terms, exclusions and conditions of this policy remain unaltered.

PROFESSIONAL INDEMNITY EXCLUSION

In consideration of the premium charged, it is hereby understood and agreed that the insurer shall not be 
liable to make any payment for loss in connection with any claim made against any insured alleging, 
arising out of, based upon or attributable to the company’s, any outside entity’s or any insured’s 
performance of or failure to perform professional services, or any act(s), error(s) or omission(s) relating 
thereto.

Notwithstanding the foregoing, it is further understood and agreed that this endorsement shall not apply 
to any claim brought by any securities holder of the company, in his/her capacity as such, in the form of a 
shareholder direct, derivative or class action, alleging a failure to supervise those who performed or failed 
to perform such professional services.

All other terms, exclusions and conditions of this policy remain unaltered.

IPO Exclusion

EXCLUSION EFFECTIVE UPON AN INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY 
SECURITIES (With 30 day reporting provision)

In consideration of the premium charged, it is hereby understood and agreed that the insurer shall not be 
liable to make any payment for loss in connection with any claim or claims made against the Insured 
(including but not limited to claims brought by any governmental or regulatory entity or any equity security 
holder, whether directly, derivatively or by class action,  or by any  other claimant) whether under federal, 
state or foreign, statutory, regulatory or common law,  if such claim:  (1) alleges, arises out of, is based 
upon or is attributable to the purchase or sale, or offer or solicitation of an offer to purchase or sell, any 
equity security of the company AND (2) is brought on or after the effective time of a purchase or sale, or 
an offer or solicitation of an offer to purchase or sell, any equity securities of the company by on or on 
the behalf of the company, in an INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SECURITIES, (hereinafter an 
OFFERING OF EQUITY SECURITIES).

This exclusion shall apply, but not be limited to, any such claim which alleges, arises out of, is based 
upon or is attributable to any claim arising out of any alleged misrepresentations or non-disclosures in 
any written or oral statement, including but not limited to any Registration Statement, prospectus, offering 
circular, or other document or statement relating to the  OFFERING OF EQUITY SECURITIES, as well 
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as any failure to file any document required to be filed with the Securities and Exchange Commission or 
other regulator.

It is further understood and agreed that the insurer shall not be liable to make any payment for loss in 
connection with any claim or claims made against the insureds brought by an equity security holder of 
the company on or after the effective time of an OFFERING OF EQUITY SECURITIES, regardless of 
whether the securities held by such equity security holder were purchased in such OFFERING OF 
EQUITY SECURITIES, 

are traceable to the OFFERING OF EQUITY SECURITIES or were purchased in the open market 
subsequent to the OFFERING OF EQUITY SECURITIES.

Notwithstanding the foregoing, however, this endorsement shall not apply:

(1) to any claim brought by a security holder of the company with regard to securities purchased 
or held by such security holder prior to the effective time of the OFFERING OF EQUITY SECURITIES; 
or

(2) in the event that within thirty days prior to the effective time of an OFFERING OF EQUITY 
SECURITIES: the company gives written notice thereof together with all particular and underwriting 
information relating thereto; the insurer agrees, in its discretion, to grant coverage subject to such terms, 
conditions and additional premium as it may require; and the company accepts such terms, conditions 
and additional premium. Such coverage is also subject to the company paying when due any such 
additional premium.

All other terms, exclusions and conditions of this policy remain unaltered.

Deletion of Extension 3.1 New Subsidiary 

It is hereby understood and agreed that the Extension 3.1 New Subsidiary is deleted in it`s entirety. 

All other terms, exclusions and conditions of this policy remain unaltered. 

Amendment Of Definition 5.5. Company 

It is hereby understood and agreed that the Definition 5.5 Company is deleted in it`s entirety and replaced 
by the following: 

5.5. Company

(i) the Policyholder specified in the Schedule of the policy.

All other terms, exclusions and conditions of this policy remain unaltered. 

EMPLOYED LAWYERS EXTENSION

The definition of Insured Person is amended to include employed lawyers. 

For the purposes of this endorsement employed lawyer means any person admitted to practice law in the 
relevant jurisdictions in which the Company operates, who was, is, or during the policy period becomes 
employed by the Company as a full-time and salaried lawyer in that Company. 
However, the insurer shall not be liable to make any payment under this extension arising out of, based 
upon, or attributable to legal or professional malpractice of any employed lawyer, including but not limited 
to the rendering, or failure to render legal or professional service or advice to others for a fee. 
All other terms, exclusions and conditions of this policy remain unaltered.

Amendment of 3.2 Discovery Period

It is hereby understood and agreed that 3.2 Discovery Period is applied as below,

Unless a Transaction occurs, the Policyholder shall be entitled to a Discovery Period: 6 years at 
Nil additional premium in effect at the expiry of the policy period if this policy is not renewed or replaced. 
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If a Transaction occurs, the Policyholder shall be entitled to a 72-month Discovery Period on such terms 
and conditions and for such additional premium as the Insurer may reasonably decide. A Discovery Period 
under this Extension 3.2 (Discovery Period) is non-cancellable.

All other terms, exclusions and conditions of this policy remain unaltered.

Specific Matters Exclusion

It is hereby understood and agreed that the insurer shall not be liable to make any payment for loss in 
connection with any claim made against the insured arising out of, based upon or attributable to the 
signed Proposal Form at 17/07/2012, concerning the: 

- Claim against Mr. Panagioti Nikolaou

-  Claim against Mr. Dimitrio Drouga

- Claim raised from Patcraft Inc. and the rest

All other terms, exclusions and conditions of this policy remain unaltered.

Claims Control Clause 

It is hereby understood and agreed that

Notwithstanding anything contained in the Policy wording to the contrary, it is a condition precedent to 
any liability under this Policy that:

a) The insured shall, upon knowledge of any circumstances which may give rise to a claim 
against this Policy, advise the insurer thereof immediately and in any event not later than 14 
working days;

b) The insured shall furnish insurer with all information respecting any claim or claims;
c) The insurer shall have the right, via the Intermediary, at any time to appoint adjusters and/or 

representatives on their behalf to control all negotiations, adjustments and settlements in 
connection with such claim or claims.

d) The insured agrees not to make any settlement of offer any settlement without the insurer’s 
prior written consent, which will not be unreasonably withheld. 

5-years Claims history 

Α/Α Date of 
loss

Position of 
Director/Officer Claimant Kind of Liability Status

1 21/3/2019
Ex President of Board & 
Ex CEO & Ex Executive 

Officer

Lessee (S.A) + Physical 
Person, acting as 
Shareholder and 

Guarantor

Alleged violation of Art. 390 
par. 1 of Penal Code in 

conjuction with art. 1 of Law 
Decree 1608/1950 + art. 390 

par. 2-1 Penal Code

pending

2 3/4/2019

 4 ex CEOs &  1 ex 
President of the Board & 

7 ex Members of the 
Board & ex Head of 

Legal Dept

Body of Public 
Administration 

Inspectors

Alleged violation of art. 256 
Penal Code in conjuction with 

art. 1 of Law Decree 
1608/1950 & Art. 390 Penal 

Code

pending
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Ιστορικά στοιχεία τζίρων

Τζίρος 2019 : €50.9 εκ.

Τζίρος 2020 : €36.9 εκ.

Τζίρος 2021 (εκτίμηση) : €37.5 εκ.

3 3/4/2019 Members of the Board Urban Office Hearing for infidelity 
accusitions pending

4 15/7/2019 Ex CEO Legal Firm & Physical 
Person as partner 

Alleged Violation of art. 57, 
919, 920 and 932 of Civil Code 
in conjuction with art. 361-363 

Penal Code

pending

5 1/11/2019 Ex CEO Urban Office Alleged violation of Specific 
Urban Legislation pending

6 8/11/2019 Ex CEO

Lessee (S.A) + Physical 
Person, acting as 
Shareholder and 

Guarantor

Alleged Violation of art. 57, 
919, 920 of Civil Code in 

conjuction with art. 361-363 
Penal Code

pending

7 21/5/2020 Ex CEO Urban Office Alleged violation of Specific 
Urban Legislation pending

8 17/6/2020 CEO and Ex CEO Law firm Alleged breach of agreement pending

9 16/9/2020 Ex CEO Physical Person (ex 
Employee)

Alleged Violation of art. 28 of 
Law Decree 3996/2011 pending 

10 17/12/2020 Ex CEO & Ex 4 
Members of the Board 

Lessee (S.A) + Physical 
Person, acting as 
Shareholder and 

Guarantor

Alleged Violation of art. 229 
par. 1 of Penal Code pending

11 3/3/2021 CEO Insurance broker Alleged breach of agreement pending

12 15/3/2021 Ex CEO Urban Office Alleged violation of Specific 
Urban Legislation pending
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης Ευθύνης Στελεχών 
Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης 
(Directors & Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ

Αντικείμενο Σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Διάρκεια Σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Αμοιβή Αναδόχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Αναδόχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Σχέδιο Σύμβασης – Πίνακας Καλύψεων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:

Αντικείμενο Σύμβασης

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρεία 
της Ασφαλιστικής Κάλυψης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & 
Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ, όπως  περιγράφεται αναλυτικά 
στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας, όπου αναφέρονται οι ζητούμενες 
από την ΕΤΑΔ ΑΕ ασφαλιστικές καλύψεις, σύμφωνα με την Διακήρυξη, τις 
υποδείξεις της ΕΤΑΔ Α.Ε. και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, κανόνες και 
πρότυπα.  Σημειώνεται ότι το λεκτικό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό εκτός του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:

Διάρκεια Σύμβασης

Η αρχική διάρκεια του συμβολαίου θα είναι για δώδεκα (12) μήνες.   

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:

Αμοιβή Αναδόχου

Το ύψος της αμοιβής του αναδόχου για την Ασφαλιστική Κάλυψη 
Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance) της 
ΕΤΑΔ ΑΕ, ορίζεται στην Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα ΙΙΙ, Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς).

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι στην ως άνω αμοιβή του έχουν 
συνυπολογιστεί οι πάσης φύσεως λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες του, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών σχετικά με το 
προσωπικό που απασχολεί για την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών του, 
σύμφωνα με την παρούσα, και ως εκ τούτου δηλώνει ότι δεν προτίθεται να 
ζητήσει οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της αμοιβής αυτής.

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται εντός 30 ημερών 
μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον Ανάδοχο και την 
παραλαβή αυτού από την ΕΤΑΔ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την 
κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία, για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει 
για την εκτέλεση της σύμβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:

Πίνακας Καλύψεων

Σύμφωνα με το Παράρτημα I Πίνακας Ασφάλισης της ΕΤΑΔ ΑΕ
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ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 32.1.9

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου

(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

έχει εκχωρηθεί η διαχείριση ζημιών ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ευθύνης 
Στελεχών Διοίκησης στην ασφαλιστική 
εταιρία……………………………….(Διαγωνιζόμενος) 

ή
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διαθέτουμε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα με εξουσιοδότηση για τη διαχείριση 
ζημιών ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης 

 (4)

Ημερομηνία:      ../../20...

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 
η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα. 

 

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Του οικονομικού 
φορέα ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. με 
έδρα ………………………............................................................, 
οδός ………………………………………., αριθμός ……, 
τηλέφωνο ……………………………….,fax ………………………………, e-
mail ……………………………………………………………………

Για τη συμμετοχή στον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, ο 
οποίος θα διενεργηθεί κατά την 16/06/2022, σύμφωνα με την  παρούσα 
Διακήρυξη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., για την ανάδειξη 
παρόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών  για την «Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης 
Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance)» της ΕΤΑΔ 
Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡA

ΣΤ = Συνολικά ολικά ασφάλιστρα για την αρχική 12μηνη διάρκεια του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου=……………………………….

(αριθμητικώς και ολογράφως)

 

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε άλλη 
νόμιμη και απαραίτητη δαπάνη. Η ισχύς της οικονομικής προσφοράς είναι 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΤΟΠΟΣ………………………………….                                                    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………                                               

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ (Σφραγίδα και 
Υπογραφή)……………………………………………………….…………………….  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – 

       Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού 
Ιδρύματος) ……………………………………………………………………………………...
Ημερομηνία 
έκδοσης: …………………………………………………………………………………………………………
………………………….
Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
(Διεύθυνση Εταιρείας)Αθήνα, Βουλής 7, 10562
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………….……………… ποσού δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€).

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα 
επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(2.400,00€), υπέρ του:

1  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………
Πατρώνυμο:..............................…………………………….
ΑΦΜ: ................…………………………………………………… 
Διεύθυνση: .......................…………………………………….

2 [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: 

Πλήρης επωνυμία: ........................………………………..
ΑΦΜ: ......................………………………………………………
Έδρα: .......................…………………………………..…………

3 [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας: των φυσικών / νομικών 
προσώπων]

α)πλήρης επωνυμία: ........................……………………..                     
ΑΦΜ: ......................……………………………………………….
Διεύθυνση/Έδρα: ..………………………………………………..

β)πλήρης επωνυμία: ……………………………………………..                    
ΑΦΜ: ......................……………………………………………….
Διεύθυνση/Έδρα: ..………………………………………………..

γ)πλήρης επωνυμία: ........................………………………                      
ΑΦΜ: ......................……………………………………………….

Διεύθυνση/Έδρα: ..…………………………………………………

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους, στον Τακτικό Διαγωνισμό με 
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ανοικτή διαδικασία, ο οποίος θα διενεργηθεί κατά τη 16/06/2022, σύμφωνα 
με την  παρούσα Διακήρυξη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., για 
την ανάδειξη παρόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών  για την «Ασφαλιστική 
Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability 
Insurance)» της ΕΤΑΔ Α.Ε.». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω 
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι 17/01/2023.

ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της 
προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο  της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 
δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

ΤΟΠΟΣ………………………………….                                                                              
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………
Ο/Η 
ΕΚΔΟΤΗΣ) ………………………………………………………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 
Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης

ΕΚΔΟΤΗΣ..................................... Ημερομηνία έκδοσης

Προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Βουλής 7, 105 62 Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ρητώς, 
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι από την ένσταση του 
ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής 
εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη 
προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή, που απορρέει 
από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των 
ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 του Αστικού 
Κώδικα)     μέχρι    του     ποσού    των    …………….    για     την   Εταιρεία

................................................................................. οδός

................................    ...................  αριθμός..........  ή  σε περίπτωση

Ένωσης   για   την   Εταιρεία   1)   ............................................   και2)

...................................... ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της Ένωσης, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης για 
την ανάδειξη παρόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών  για την «Ασφαλιστική 
Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability 
Insurance)» της ΕΤΑΔ Α.Ε», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης.
Η παρούσα ισχύει έως και έναν (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, 
ήτοι θα έχει ισχύ δεκατριών (13) μηνών ή θα είναι αορίστου χρόνου (ή μέχρι 
να επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 
να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση).

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης 
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την 
Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΕΕΕΣ
Έντυπο Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 
που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης 
στην ΕΕ: 
αριθμός 
[ ], ημερομηνία [ ], σελίδα [ ]
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

  

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: 
(π.χ. www.promitheus. 
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες 
πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 
(ΕΤΑΔ Α.Ε.)

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 

094537454
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υπάρχει): www.hppc.gr
Πόλη: Αθήνα
Οδός και αριθμός: Βουλής 7, Σύνταγμα
Ταχ. κωδ.: 105-62
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Αγλαΐα Σφαραγκούλια, Νικόλαος Μαρματσούρης, 
Θεοχάρης Ψυλλιάς
Τηλέφωνο: 0030 210 3339557
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: asfaragoulia@etasa.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης

 Τίτλος:

Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την 
ανάδειξη παρόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών  για 
την «Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών 
Διοίκησης (Directors & Officers Liability 
Insurance)» της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Σύντομη περιγραφή:
Σκοπός του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη παρόχου ασφαλιστικών 
υπηρεσιών  για την «Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors 
& Officers Liability Insurance)» της ΕΤΑΔ Α.Ε. 
Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται κατ’ αναλογία στους ακόλουθους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  66516000-0

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 2022

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση; 

Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας 
είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την 
εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις 
οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία 
ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό 
[π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού 
και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο
-

 Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής;

Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 
βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 
να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από 
κοινού με άλλους; 

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση 
(συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

     Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για 
την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της 
οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
αμετάκλητη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει;

 Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

                    Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
αμετάκλητη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
αμετάκλητη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
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-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες

 Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
αμετάκλητη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος 
του Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
αμετάκλητη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-
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Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
αμετάκλητη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

                    Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

  Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την 
καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο 
κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; 
Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

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

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; 
Διευκρινίστε:

Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
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-

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

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και 
δεσμευτική; 

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου; 

 Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 
να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 
να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 
να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 
να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο; 

    Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 
να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 
να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
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Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων 
κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής 
δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να 
υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει 
με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
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παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή 
ή την ανάθεση;

Απάντηση:

 Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 
στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί 
φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι 
οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-



111

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 
στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής 
προκήρυξης /γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 
στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει 
προσδιοριστεί
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Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη 
σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες 
και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ποσοστό υπεργολαβίας

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή 
ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου 
για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 
χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, 
ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε
-
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν 
τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση 
ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 
στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι 
ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Απάντηση:

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 

αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι 
ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 

αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 
να το πράξει] ή
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β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που 
έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως 
καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή
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