
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

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

Προκηρύσσει 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου 

για τις «Ασφαλιστικές Καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 

και Εργοδοτικής Ευθύνης, των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και 

Βόρα / Καϊμακτσαλάν  της ΕΤΑΔ Α.Ε.», μέγιστου προϋπολογισμού 

πενήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (€51.750,00) 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 

Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

Δ/ΝΣΗ

Οδός Βουλής 7, Σύνταγμα

ΠΟΛΗ Αθήνα

Τ.Κ. 10562

ΧΩΡΑ Ελλάδα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝUTS EL524 , EL641, EL644, EL645

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0030 210 3339557

ΗΛ/ΚΟ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  

nmarmatsouris@hppc.gr tpsyllias@hppc.gr;

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νικόλαος Μαρματσούρης, Θεοχάρης Ψυλλιάς,

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
(URL)

http://www.hppc.gr

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπηρεσίες Ασφάλισης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ασφαλιστικές καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης των 
Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα 
/Καϊμακτσαλάν της ΕΤΑΔ ΑΕ».

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 66516000-0

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής κατ’ εφαρμογή του 
Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων 
Έργων, Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών 
και Εκπόνησης Μελετών (εφεξής «ο Κανονισμός»). 
Ρητά συμφωνείται η υποχρέωση του Αναδόχου για 
ανάληψη αποκλειστικά του συνόλου των κινδύνων της 
παρούσης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΑΔ και του 
Αναδόχου θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται 
στο ποσό των € 51.750,00 (συμπεριλαμβανομένου 
του φόρου ασφάλιστρου καθώς και όλων των νόμιμων 
επιβαρύνσεων).

mailto:nmarmatsouris@hppc.gr
http://www.hppc.gr/
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ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Υποκαταστήματα της ΕΤΑΔ ΑΕ Χιονοδρομικό Κέντρο 
Παρνασσού και Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα 
/Καϊμακτσαλάν 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

29/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

29/08/2022  και ώρα  11:30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Βουλής 7, 105 62 ΑΘΗΝΑ, 2ος Όροφος, Γραφείο 214, 
Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου.
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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. 

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

2. Στοιχεία Διαδικασίας

2.1  Για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης θα διεξαχθεί Πρόχειρος 
Μειοδοτικός Διαγωνισμός, κατά τα οριζόμενα στον «Κανονισμό 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 τέθηκαν 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 αυτός  
ισχύει. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

http://www.hppc.gr/
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3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
της σύμβασης

3.1 Σκοπός του παρόντος, είναι η επιλογή αναδόχου για τις «Ασφαλιστικές 
καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης, 
των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα Καϊμακτσαλάν της ΕΤΑΔ 
ΑΕ», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV (Πλαίσια 
Ασφαλιστικών Καλύψεων) με αναφορά των ζητούμενων ασφαλιστικών 
καλύψεων της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

3.2 Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Αναδόχου 
θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

3.3 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (μικτού ασφαλίστρου) 
ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ 
(€ 51.750,00), συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφάλιστρου καθώς και 
όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων. Ειδικότερα, η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης για το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού ανέρχεται στο ποσό των 
€ 34.750,00και για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα-Καϊμακτσαλάν στο ποσό 
των € 17.000,00. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των 
ασφαλιστικών καλύψεων και για τα δύο Χιονοδρομικά Κέντρα.

3.4  Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται κατ’ αναλογία στους

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

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

3.6Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε 
ως μέλη κοινοπραξίας/ένωσης εταιριών, στο προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 

4. Θεσμικό πλαίσιο

4.1 Η 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 Πρόσκλησης,

 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 
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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,

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

 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.

 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. Προσκαλούμενοι Υποψήφιοι

5.1Στο πλαίσιο του παρόντος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, 
θα αναρτηθεί η παρούσα Πρόσκληση στον διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΔ ΑΕ 
για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων (φυσικά ή/και 
νομικά πρόσωπα ή/και ενώσεις αυτών), οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 
συναφείς προς το αντικείμενο τομείς, σε υποβολή οικονομικών προσφορών 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης 
στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΔ ΑΕ. 

5.2 Οι εν λόγω οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορά το 
αργότερο έως και δέκα (10) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας 
πρόσκλησης, ήτοι έως την Δευτέρα 29/08/2022.
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6. Έγγραφα του Διαγωνισμού

6.1 Τα 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 

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

7.2 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
29/08/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

7.3 Η αποσφράγιση των προσφορών στις  29/08/2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. 

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 

8.2 Τα έγγραφα της Διακήρυξης διατίθενται περαιτέρω και από τις 
19/08/2022 έως και τις 22/08/2022 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. 

9. Παροχή Διευκρινίσεων

9.1 Τα 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 

http://www.hppc.gr/
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αλληλογραφίας ή δια τηλεομοιοτυπίας από την ΕΤΑΔ Α.Ε. Αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται. Τα 
ερωτήματα πρέπει να είναι επώνυμα και ενυπόγραφα και μπορούν να 
υποβληθούν με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως 
εξής:

 Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος δι’ επιστολής, η οποία θα 
κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Εταιρείας Βουλής 7, 10562 ΑΘΗΝΑ, 
2ος όροφος, γραφείο 214, θα πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό έγγραφο, 
καθώς και στον φάκελο που το περιέχει, η παρακάτω ένδειξη:

Προς: την ΕΤΑΔ Α.Ε.
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή 

αναδόχου για τις «Ασφαλιστικές καλύψεις Γενικής Αστικής 
Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης, των 

Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα Καϊμακτσαλάν της 
ΕΤΑΔ ΑΕ».

 Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, αυτό θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση 
nmarmatsouris@hppc.gr & tpsyllias@hppc.gr και να περιλαμβάνει στο 
κείμενο την ανωτέρω ένδειξη.

 Για κάθε άλλη επικοινωνία με την ΕΤΑΔ Α.Ε. οι ενδιαφερόμενοι 
που έχουν παραλάβει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορούν 
να επικοινωνούν με την εταιρεία στο τηλέφωνο 210 3339403 / 210 3339512  
και στη ηλεκτρονική διεύθυνση it@hppc.gr.

 Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν 
να υποβληθούν μέχρι και 22/08/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός 
της ανωτέρω ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. 

9.2 Η αναθέτουσα Εταιρεία επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα 
ζητηθούν έγκαιρα και εγγράφως σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό 
συμβάλλει στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και την αρτιότερη 
υποβολή των φακέλων προσφορών, το αργότερο μέχρι την 26/08/2022, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

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

9.4 Τα στοιχεία που παρέχονται από την ΕΤΑΔ Α.Ε. κατά τα ως άνω, 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων χωρίς 
να συνιστούν σε καμία περίπτωση το σύνολο των στοιχείων που οι 
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν λάβει υπόψη τους κατά την υποβολή της 

mailto:nmarmatsouris@hppc.gr
mailto:tpsyllias@hppc.gr
mailto:it@hppc.gr
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προσφοράς τους. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν σε κάθε 
περίπτωση με ίδια μέσα και ευθύνη το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

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 
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έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι 
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα.  

Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο 
προξενείο, είτε από δικηγόρο, κατ’ άρθρο 454 ΚΠολΔ και 53 του κώδικα περί 
δικηγόρων επικρατούσα γλώσσα είναι η ελληνική. Διευκρινίζεται ότι 
εξαιρούνται οι πίνακες ασφάλισης των ασφαλιστηρίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) και 
η Δήλωση Αντασφαλιστή  / Specimen Παράρτημα Ε, η οποία αφορά την 
κάλυψη Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων και θα είναι στην ελληνική 
/ αγγλική γλώσσα.

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  Η εγγυητική επιστολή του άρθρου  38 της παρούσας 
εκδίδεται 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. Μπορεί, 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   Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται 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, 
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(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: 

 η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

 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.

Κατά τα λοιπά το περιεχόμενο των εγγυητικών επιστολών θα είναι 
σύμφωνο με τα υποδείγματα  που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 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.
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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 
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 
εργασίας, 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 στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 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 πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, 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  Παραμένει για λόγους αρίθμησης.

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), 

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

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

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

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4557/2018 ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 849/2015/ΕΕ,

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, 
περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 
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 
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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 αμετάκλητη 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.

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

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 
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 
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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, 

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

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

(ζ) 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 έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

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

16.1.5 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 του σχετικού γεγονότος.

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, 16.1.2 και 16.1.4 
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με αμετάκλητη 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. 

16.4  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την 
κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του 
αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια από την διαδικασία του παρόντος 
Διαγωνισμού.

17. Κριτήρια επιλογής

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες 



  20

προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές 
και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών ασφάλισης. Ειδικότερα οφείλουν να διαθέτουν επί ποινή 
αποκλεισμού τα κάτωθι: 

 (ι) Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, 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 αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (σύμφωνα με 
τον 4364/2016) και να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ 
του Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτημα αυτό. Επίσης, οι προσφέροντες ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, απαιτείται να έχουν 
συσταθεί και να λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 
και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Π.Δ. 190/2006 και πλέον του Ν. 
4583/2018.

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.

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.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης η ως 
άνω υποχρέωση ισχύει για κάθε μέλος αυτής.

 (ιι) Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να  διαθέτουν:

- Καθαρή θέση θετική για τα τρία (3) τελευταία έτη (2018, 2019 και 
2020), όπως αυτή προκύπτει από τις  οικονομικές καταστάσεις των ετών 
2018, 2019 και 2020 (σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά των προσαρτημάτων 
τους. Σημειώνεται ότι σαν καθαρή θέση λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των 
ιδίων κεφαλαίων του υποδείγματος Ισολογισμού του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 4.1.103, 
ΠΔ 1123/80), χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί Α.Ι.2. 
«Οφειλόμενο Κεφάλαιο», «Οφειλόμενη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο», Α.ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», Α.V.I. «Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου».
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- Στις περιπτώσεις που οι διαγωνιζόμενοι συντάσσουν τις 
οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π θα πρέπει:

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

Β) Το Σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων  που εμφανίζονται στην 
κατάσταση  Μεταβολών των ιδίων Κεφαλαίων  να είναι θετικό για τα τρία 
τελευταία έτη (2018, 2019 και 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.  

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης, τα 
ανωτέρω κριτήρια μπορούν να καλύπτονται από ένα ή περισσότερα μέλη της 
ένωσης αθροιστικά.

(ιιι) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, 
κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2018, 2019 και 2020), ή 
για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε περίπτωση που τυχόν ο οικονομικός 
φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο των τριών (3) ετών) να έχουν 
συνάψει ή να έχουν συμμετάσχει συνασφαλιστικά σε δύο (2) τουλάχιστον 
ασφαλιστικές συμβάσεις  Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και 
Εργοδοτικής Ευθύνης, με όρια ευθύνης τουλάχιστον 2.000.000 Ευρώ.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης, το 
ανωτέρω κριτήριο μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα μέλη της 
ένωσης αθροιστικά.

(iv) Οι οικονομικοί φορείς (ένας ή περισσότεροι), θα πρέπει να είναι 
ισχυροί και φερέγγυοι οικονομικά, ώστε να παρέχουν όλα τα εχέγγυα για τις 
παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις (Γενική Αστική Ευθύνη και Εργοδοτική 
Ευθύνη) όλο το διάστημα ασφάλισης και να έχουν σε ισχύ την άδεια 
λειτουργίας τους, όπως ορίζει ο νόμος καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 
Οι οικονομικοί φορείς, οφείλουν να δηλώσουν με την προσκόμιση σχετικού 
εγγράφου ως δικαιολογητικού κατακύρωσης, τον αντασφαλιστή τους για τη 
συμμετοχή τους στη σύμβαση, συμβατικό ή προαιρετικό καθώς επίσης και το 
ποσοστό ιδίας κράτησής τους.  Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσουν ως 
δικαιολογητικό κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
τους, που θα φέρει γνήσιο υπογραφής, στην οποία  να δηλώνει ότι 
αναλαμβάνει σε ποσοστό 100% τις παρεχόμενες ασφαλιστική\ές καλύψτους 
της σύμβασης, δηλώτους επίσης αναλυτικά τα ακριβή ποσοστά συμμετοχής 
ανά ασφαλιστική κάλυψη: 

I. Της ιδίας Κράτησής τους

II. Των Συμβατικών αντασφαλιστών τους

III. Των Προαιρετικών αντασφαλιστών τους (εφόσον έχει εφαρμογή)
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Ειδικότερα:

 Οι οικονομικοί φορείς που θα χρησιμοποιήσουν προαιρετικό 
αντασφαλιστή για να υποστηρίξουν τον κίνδυνο, καλούνται να 
προσκομίσουν, ως δικαιολογητικό κατακύρωσης, αποδεικτικό 
αξιολόγησής του από διεθνή οίκο αξιολόγησης  με κατάταξη 
τουλάχιστον ως (Α-) ανά ασφαλιστική κάλυψη

 Οι οικονομικοί φορείς που δεν θα χρησιμοποιήσουν προαιρετικό 
αντασφαλιστή, απαιτείται να προσκομίσουν, ως δικαιολογητικό 
κατακύρωσης, λίστα των συμβατικών αντασφαλιστών τους, καθώς 
και αποδεικτικό αξιολόγησής τους από διεθνή οίκο αξιολόγησης 
εξωτερικού με κατάταξη τουλάχιστον ως  (Α-) ανά ασφαλιστική 
κάλυψη

 Οι προαιρετικοί αντασφαλιστές των οικονομικών φορέων, οφείλουν 
να δηλώσουν εγγράφως και σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα 
(την πρωτότυπη σφραγισμένη δήλωση – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), το ακριβές 
ποσοστό συμμετοχής τους, το βαθμό αξιολόγησής τους από  Διεθνή 
Οίκο Αξιολόγησης εξωτερικού με κατάταξη τουλάχιστον ως (A-) 
καθώς και ότι αποδέχονται τον ασφαλιστικό κίνδυνο σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην παρούσα διακήρυξη,  της οποίας έχουν λάβει 
γνώση επί ποινή αποκλεισμού.  

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης, το 
ανωτέρω κριτήριο μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα 
μέλη της ένωσης αθροιστικά.

18. Πρότυπα διαχείρισης  

Δεν απαιτούνται. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

19. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία

19.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 17 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.
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19.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή 
άλλων φορέων.

19.4 Η Εταιρεία ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων 
προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της Εταιρείας.

19.5 Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το 
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση 
που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό 
που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 16 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο 
πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 16.

20.Προκαταρκτική απόδειξη

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

20.2 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. 

ΜΕΡΟΣ 3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21.  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

21.1 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β’ και Δ’ της παρούσας Διακήρυξης. Δεν 
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.



  24

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:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«Ασφαλιστικές καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και 

Εργοδοτικής Ευθύνης, των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα 
Καϊμακτσαλάν της ΕΤΑΔ ΑΕ».

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29/08/2022

Προς: ………………………….

Διεύθυνση: ……………………………..
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Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου : …………..

Στοιχεία Εκπροσώπου: …………..

Διεύθυνση Επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, 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.

(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.

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, την οικονομική προσφορά και 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της.
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24.Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

24.1  Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 
α) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) θα προσκομίσει υποχρεωτικά, 
εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, όλα τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα Γ’ της παρούσας 
Πρόσκλησης, γ) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας 
Πρόσκλησης και των στοιχείων που τη συνοδεύουν, τους οποίους 
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε 
σύμφωνα με αυτούς, και δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του 
σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της ΕΤΑΔ Α.Ε. για αναβολή ή ακύρωση 
του Διαγωνισμού.

25.  Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά».

25.1 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών:

25.1.1  Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το Άρθρο 29 
- Κριτήριο Ανάθεσης, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο σύμφωνα με 
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας. 

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

25.1.3  Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

(α)  υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 
απαιτούμενα προσόντα (κριτήρια καταλληλότητας) 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 τριών (3) μηνών από την επόμενη 
της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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26.2  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.

26.3  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 
συμφέρον της εταιρείας ή και 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 τo 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 
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αποδεκτές από την αναθέτουσα Εταιρεία σύμφωνα με τo 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, ή δεν καλύπτει το σύνολο του συμβατικού 
αντικειμένου,

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

(ια) 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,

(ιβ) 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,

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

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

(ιε) 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 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 αξιολόγησης τους 
προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα 
στοιχεία, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που θα ταχθεί σε αυτούς.  

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.
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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 
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 

29.1 Κριτήριο Ανάθεσης

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

30.Αποσφράγιση - Κατάταξη προσφορών

30.1 Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται σε δημόσια 
συνεδρίαση την Δευτέρα 29/08/2022 και ώρα 11:30π.μ. από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού 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.

30.2Η 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 τον υποφάκελο  
των δικαιολογητικών συμμετοχής και αριθμεί και μονογράφει τα 
προσδιοριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη έγγραφα που περιέχονται σε 
αυτούς. Αρκεί η αρίθμηση και μονογραφή από ένα μέλος της Επιτροπής ή η 
χρήση ειδικού διατρητικού μηχανήματος. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της 
Υπεύθυνης δήλωσης, η Επιτροπή δεν θα προχωρεί στην αποσφράγιση του 
Υποφακέλου «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του υποψηφίου 
και ο Φάκελος Προσφοράς επιστρέφεται στον υποψήφιο. Επίσης, σε 
περίπτωση που εντός του Φακέλου Προσφοράς δεν υπάρχει Υποφάκελος με 
την Οικονομική Προσφορά, ο υποψήφιος θα αποκλείεται από την περαιτέρω 
διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού και ο Φάκελος 
Προσφοράς θα επιστρέφεται σε αυτόν.

γ) Σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των 
φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει 
κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων 
καταλληλόλητας. 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). Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη των προσφορών εκείνων, οι 
οποίες δεν πληρούν τους όρους της παρούσας σε επίπεδο υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», και την αποδοχή όσων τους πληρούν. 
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Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της παρούσας σε επίπεδο 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» δεν εξετάζονται περαιτέρω.

30.4 Μετά το πέρας της αξιολόγησης των ανωτέρω υποφακέλων, η 
Επιτροπή συνεχίζει αποσφραγίζοντας σε δημόσια συνεδρίαση τους 
υποφακέλους 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.

30.5 Σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των 
υποφακέλων οικονομικής προσφοράς εκείνων των προσφερόντων που δεν 
έχουν απορριφθεί και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη 
τους και την κατάταξη τους, βάσει του προβλεπόμενου κριτηρίου 
αξιολόγησης του άρθρου 29 της παρούσας Διακήρυξης. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα μέλη της Επιτροπής υπογράφουν το 
πρακτικό, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται αιτιολογημένα και 
σύμφωνα με τα ανωτέρω την αποδοχή ή απόρριψη των υποβληθέντων 
αιτήσεων συμμετοχής, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου.

30.6 Άν 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. 

30.7 Στην περίπτωση ισότιμων 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 
ισότιμες προσφορές που έχουν έννομο συμφέρον. 

30.8 Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική 
Προσφορά») της παρούσης, επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας Εταιρείας, η οποία κοινοποιείται 
σε όλους τους Διαγωνιζόμενους που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά κατά 
το προηγούμενο στάδιο. 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 100 παρ. 2 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 
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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  Ο Προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, 
τηρουμένης της προβλεπόμενης διά της παρούσας διακήρυξης διαδικασίας, 
εάν:

31.4.1. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

31.4.2. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
σύμφωνα την παρούσα.

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

32.Στοιχεία φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης».

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως περιγράφονται κατωτέρω, 
γίνονται δεκτά, αρκεί να καλύπτουν το χρόνο υποβολής του φακέλου 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που 
ακολουθούν. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης αναφέρονται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας. 

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.   
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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  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. 

35.2  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) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το 
Φ.Π.Α και η οποία θα έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη 
λήξη της υπό ανάθεση σύμβασης ή αορίστου χρόνου.

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

36.Ενστάσεις 

36.1 Στο πλαίσιο του παρόντος Πρόχειρου Διαγωνισμού, 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.
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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.

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. 

ΜΕΡΟΣ 5 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

38.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης

38.1 Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται 
να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, 
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής 
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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 (χρόνος 
παράδοσης, ποιότητα ειδών, εκπλήρωση λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων 
κ.λπ.). 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 της ασφαλιστικής κάλυψης 
κατά έναν (1) μήνα επιπλέον.

Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του 
συμβατικού αντικειμένου, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το 
χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, 
οπότε επιστρέφεται η αρχική (σε περίπτωση εγγύησης αορίστου ισχύος δεν 
υπάρχει θέμα αντικατάστασης). Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος 
ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά έναν (1) τουλάχιστον μήνα 
από τη νέα ημερομηνία της ασφαλιστικής κάλυψης. 

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 ή αορίστου χρόνου. 

Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα συντάσσεται 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
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 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
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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 την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται 
να απέχει από οιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την 
έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, αναλόγως εφαρμοζόμενου. 

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την εκτέλεση της υπό ανάθεση 
σύμβασης στην έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων υπάγεται οιασδήποτε 
μορφής συμμετοχής, συνεργασίας, επαγγελματικής σχέσης ή 
διαπραγμάτευσης με σκοπό τη σύναψη συναφούς συμφωνίας 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.

40.3  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.

41.Υπεργολαβία

41.1  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης μέρους της 
σύμβασης σε υπεργολάβους. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος 
ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα Εταιρεία το όνομα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 
του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
αναθέτουσα Εταιρεία κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 
κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
αναθέτουσα Εταιρεία, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα Εταιρεία κατά 
την ως άνω διαδικασία. 

41.2  Η αναθέτουσα Εταιρεία επαληθεύει τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο 
άρθρο 16 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 32 της παρούσας, εφόσον 
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το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

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.

42.2  Σε περίπτωση που κάποια ή κάποιες από τις εγκαταστάσεις 
που αποτελούν το φυσικό αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ ΑΕ σε τρίτο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο, λύεται αυτοδικαίως η σύμβαση κατά 
το μέρος που αφορά στην εγκατάσταση που παραχωρήθηκε.

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,

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,
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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 44.1.1 έως και 44.1.8 δεν απαιτείται η εκ μέρους της 
ΕΤΑΔ ΑΕ έγγραφη ειδοποίηση δεκαπέντε (15) 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 την ετήσια ασφάλιση, με περίοδο χάριτος το χρονικό 
διάστημα  ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου.  

44.2 Η  πληρωμή των τιμολογίων 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 εργασιών 

Η διάρκεια της ασφάλισης καθορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους.

Οι καλύψεις θα παρέχονται σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της 
παρούσας στα Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού και Βόρα / Καϊμακτσαλάν 
της ΕΤΑΔ ΑΕ. 

47.  Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης

47.1  Ο έλεγχος των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών και 
η πιστοποίηση αυτών θα γίνεται από τους προϊσταμένους των Χιονοδρομικών 
Κέντρων «Παρνασσού» και «Βόρα / Καϊμακτσαλάν» της ΕΤΑΔ ΑΕ.
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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 εργασίες εντός του προβλεπόμενου 
χρόνου, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ’ της Παρούσας. 

48.2  Της έκπτωσης προηγείται, επί ποινή απαραδέκτου, ειδική 
πρόσκληση του αντισυμβαλλόμενου από την ΕΤΑΔ Α.Ε., 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 εργασιών 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                    

                                      & Διοικητικής Υποστήριξης   
                          
                                             

                                     Κων/νος Κωτσάκος                                          
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Υπόδειγμα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ €. ……………………………………………………………….

ΠΡΟΣ:  την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, 

            Βουλής 7, 105 62 Αθήνα

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι:

Σε σχέση με τη Σύμβαση για τη ..........(εφεξής η «Σύμβαση») μεταξύ 
αφενός της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), και 
αφετέρου ............................ (ο «Πελάτης μας»), που ανεδείχθη ανάδοχος 
του Διαγωνισμού που είχε προκηρύξει η Εταιρεία σας για την επιλογή 
αναδόχου για τις  «Ασφαλιστικές καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι 
Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης, των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού 
και Βόρα Καϊμακτσαλάν της ΕΤΑΔ ΑΕ», ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα προς την Εταιρεία σας, ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο ως αυτοφειλέτες για ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής 
αξίας των ασφαλίστρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων 
καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων και πιο συγκεκριμένα ποσού  
ύψους…………………………….. ευρώ, του Πελάτη μας ΥΠΕΡ αυτού, για την 
ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης 
υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόμενων, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας 
καταβάλει το πλήρες ποσό αυτής ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο 
Πελάτης μας υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46 ή 46α του ν. 
1892/90. 

Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας 
καταβάλουμε αμέσως και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη 
σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συναίνεση του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη 
μας ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα, με οποιοδήποτε αίτημα, 
συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη 
πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
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Επίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά και 
ανεπιφύλακτα, από 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).

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ένα (1) 
μήνα μετά τη λήξη της υπό ανάθεση σύμβασης ή αορίστου χρόνου, οπότε 
μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας πρέπει να έχει περιέλθει στην 
Τράπεζα μας οποιοδήποτε τυχόν αίτημα κατάπτωσης της παρούσας. Με την 
παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως 
άκυρη και ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας παύει είτε με 
την επιστροφή του σώματος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο, καθώς και οιοδήποτε άλλο τέλος ή 
δαπάνη, βαρύνει τον Πελάτη μας.

Βεβαιώνουμε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που 
έχει χορηγήσει η Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει οριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

Για την συμμετοχή στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ο οποίος θα 
διενεργηθεί κατά την 29/08/2022, σύμφωνα με την Παρούσα Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΤΑΔ Α.Ε., για την ανάδειξη αναδόχου για τις  
«Ασφαλιστικές καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και 
Εργοδοτικής Ευθύνης, των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα / 
Καϊμακτσαλάν της ΕΤΑΔ ΑΕ», προσφέρω:                                                                                

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΣΤ= Συνολικά ολικά ασφάλιστρα για 12μηνη διάρκεια 

του ασφαλιστηρίου συμβολαίου = ……………………………………. (€)

(αριθμητικώς και ολογράφως)

 

Η ισχύς της οικονομικής προσφοράς είναι τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

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

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ (Σφραγίδα και Υπογραφή)…………………………………………………………….  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή 
σε αντίγραφα απλά ή όπου απαιτείται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του 
Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014), επικυρωμένα. Για την ισχύ των 
δικαιολογητικών αυτών ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 
12 του Ν. 4412/2016.

1. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1.1. Για ανώνυμες εταιρείες:

 Το ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας.

 Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει 
κατόπιν τροποποιήσεών του, σε ακριβές αντίγραφο από το ΜΑΕ.

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. με τη σύσταση, και νόμιμη 
εκπροσώπηση (ονόματα και αρμοδιότητες) της εταιρείας. 

1.2. Για Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. με τη σύσταση, και νόμιμη 
εκπροσώπηση με τα στοιχεία διαχειριστή. 

1.3. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης:

 Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις 
τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο, καθώς και 
τα σχετικά ΦΕΚ.

 Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί καταστατικών 
τροποποιήσεων.

1.4. Για προσωπικές εταιρείες:

 Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις 
τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο.

 Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί καταστατικών 
τροποποιήσεων.

1.5. Για Ατομική Επιχείρηση:

 Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος και τυχόν μεταβολές.

2. ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

2.1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ (πρωτότυπο 
ή αντίγραφο).
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2.2. Αποδεικτικό Μη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας εν 
ισχύ (πρωτότυπο ή  αντίγραφο).

2.3. Πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ. (για νομικά πρόσωπα) εν ισχύ από 
το οποίο να προκύπτει ότι:

α. Δεν έχει λυθεί η εταιρεία αλλά και δεν έχει κατατεθεί αίτηση, αγωγή 
ή δικαστική απόφαση για λύση αυτής.

β. Δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση αλλά και δεν έχει κατατεθεί αίτηση, 
αγωγή ή δικαστική απόφαση για διορισμό εκκαθαριστή.

γ. Δεν έχει πτωχεύσει η εταιρεία και δεν βρίσκεται σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό καθώς και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση και 
πτωχευτικό συμβιβασμό.

δ. Δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει κατατεθεί 
αίτηση για θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση.

2.4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα.

2.5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/86

Του Νόμιμου Εκπροσώπου για τα Νομικά Πρόσωπα, ότι ούτε ο ίδιος 
ούτε  τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία, έχουν καταδικαστεί με 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου  και του Φυσικού Προσώπου 
για τις Ατομικές Επιχειρήσεις, ότι

Α. Δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού 
δικαστηρίου για:

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

(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί 
της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 

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

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4557/2018 ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 849/2015/ΕΕ,

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

Β. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών που 
οφείλει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμερος).

Γ. Δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 8.1.5. 
της Πρόσκλησης.

Δ. Δεν του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού.

Ε. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις του είναι αληθείς. Γνωρίζει και 
αποδέχεται ότι η αλήθεια των δηλώσεών του θα ελεγχθεί πριν την υπογραφή 
της σύμβασης, και ότι θα αποκλεισθεί, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις του 
αποδειχθεί αναληθής.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας όλα τα ως άνω 
έγγραφα στοιχεία και πιστοποιητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της 
ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά.
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2.6 Δικαιολογητικά κριτηρίων προεπιλογής:

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν, ως δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
17 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) προκειμένου να αποδειχτεί ότι  διαθέτουν τις εκ 
του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές 
δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την 
εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης.



48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Πίνακας Ασφάλισης και Λεκτικό Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
(συμπεριλαμβανομένης της Εργοδοτικής Ευθύνης)

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

TYPE / 

ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: General Third-Party Liability, arising out of insured               
activities/operations, including Employer’s Liability

Γενική Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία της 
ασφαλισμένης δραστηριότητας και της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων της ΕΤΑΔ ΑΕ συμπεριλαμβανομένης της Εργοδοτικής Ευθύνης 

INSURED / ETAD SA (PUBLIC PROPERTIES Co. - PPCo S.A.)

ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΣ:             ΕΤΑΔ ΑΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.)

Co- INSURED / THE POTENTIAL OPERATOR COMPANY

ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΣ:       Η ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PERIOD / 12 months – Inception date: TBA

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 12 Μήνες από την ημερομηνία έναρξης που θα συμφωνηθεί

INSURED 

ACTIVITIES / 

Management, Development, Maintenance and Exploitation of Parnassos and Kaimaktsalan Ski Centers  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:          

Διαχείριση, Ανάπτυξη, Συντήρηση και Εκμετάλλευση των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και 
Βόρα -Καϊμακτσαλάν            

INTEREST / To indemnify the Insured for their liability to third parties for bodily injury 
or property damage caused by an occurrence in connection with the Original Insured’s activities, 
including but not limited to the operation of all facilities
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Η αποζημίωση του Ασφαλισμένου για την ευθύνη του λόγω σωματικών 
βλαβών ή υλικών ζημιών έναντι τρίτων, συνεπεία  περιστατικού που σχετίζεται με τις ασφαλισμένες 
δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά, της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεών 
του 

LIMIT OF LIABILITY

Separate limits to 

apply per Ski Center /

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ξεχωριστά όρια ανά 

χιονοδρομικό:                    Parnassos Ski Center

Section A (Public Liability) / Τμήμα Α – Γενική Αστική 
Ευθύνη

Bodily Injury per person / Σωματικές βλάβες 
κατ’άτομο: 500.000 Ευρώ 

Property Damages per occurrence / Υλικές Ζημιές ανά 
περιστατικό: 500.000 Ευρώ

Bodily Injury per occurrence / Σωματικές βλάβες ανά 
περιστατικό: 2.000.000 Ευρώ

Total Annual Aggregate Limit / Συνολικό Ετήσιο 
Αθροιστικό όριο: 2.000.000 Ευρώ

Employers’ Liability (Separate limits from Public 
Liability) / Εργοδοτική Ευθύνη (Ξεχωριστά όρια με την 

Γενική Αστική Ευθύνη)

250,000 Ευρώ per person / κατ’ άτομο

500,000 Ευρώ per occurrence / ανά περιστατικό

Total Annual Aggregate Limit / Συνολικό Ετήσιο 
Αθροιστικό όριο 1,500,000 Ευρώ

Kaimaktsalan Ski Center

Section A (Public Liability) / Τμήμα Α – Γενική Αστική 
Ευθύνη

Bodily Injury per person / Σωματικές βλάβες 
κατ’ άτομο: 500.000 Ευρώ
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Property Damages per occurrence / Υλικές Ζημιές ανά 
περιστατικό: 500.000 Ευρώ

Bodily Injury per occurrence / Σωματικές βλάβες ανά 
περιστατικό: 2.000.000 Ευρώ

Total Annual Aggregate Limit / Συνολικό Ετήσιο 
Αθροιστικό όριο: 2.000.000 Ευρώ

Employers’ Liability (Separate limits from Public 
Liability) / Εργοδοτική Ευθύνη (Ξεχωριστά όρια με 

την Γενική Αστική Ευθύνη)

250.000 Ευρώ per person / κατ’ άτομο

500,000 Ευρώ per occurrence / ανά περιστατικό

Total Annual Aggregate Limit / Συνολικό Ετήσιο 
Αθροιστικό όριο 1,500,000 Ευρώ

EXCESS / 1.500 Euros any one occurrence for Property Damages

ΑΠΑΛΛΑΓΗ:                       1.500  Ευρώ ανά περιστατικό Υλικών Ζημιών

                             

TERRITORIAL 

SCOPE / Greece

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ:          Ελληνική επικράτεια                     

ORIGINAL 

CONDITIONS:                   

1) Applicable wordings:  For Public liability: PCA 94 (Section A only) and 
for Employer’s liability: Endorsement No. 1 in the attached, warranted 
to exclude also the following:

1) Εφαρμοστέο Λεκτικό Ασφάλισης:  Για τη Γενική Αστική Ευθύνη: PCA 
94 (Τμήμα A μόνο) και για την Εργοδοτική Ευθύνη: Παράρτημα No. 1 
ως επισυναπτόμενο, με την ισχύ των ακόλουθων εξαιρέσεων:

 Product liability, products guarantee, products recall and/or any kind of 
warranties granted by the insured, product tempering; performance 
guarantees; cost of replacement of the affected product itself; product 
integrity impairment; 

 Ευθύνη προϊόντος, εγγύηση προϊόντων, ανάκληση προϊόντων και / ή 
οποιουδήποτε είδους εγγύηση που παρέχεται από τον ασφαλισμένο, 
αλλοίωση προϊόντων, εγγυήσεις απόδοσης, το κόστος αντικατάστασης του 
ίδιου του προϊόντος, ελάττωση / μείωση της ακεραιότητας του προϊόντος.
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 lead paint
 Χρώμα μόλυβδου

 Urea Formaldehyde
 Ουρία-φορμαλδεΰδη

 Silicon
 Πυρίτιο

 Fungus, Mildew and Mold; 
 Μύκητες, Ωίδιο, Μούχλα 

 any claims, losses, damage, costs or expenses of whatsoever nature directly 
or indirectly caused by, resulting from, happening through, arising out of or 
in connection with any act of terrorism, regardless of any other cause 
contributing concurrently or in any other sequence to the loss, damage, cost 
or expense.

 οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε 
φύσης που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από, ή που προκύπτουν από 
τυχόν γεγονότα που σχετίζονται με οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία που συμβάλλει ταυτόχρονα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη αλληλουχία με την απώλεια, τη ζημία, το κόστος ή τη 
δαπάνη.

 contractual liability exceeding legal liability;
 συμβατική ευθύνη που υπερβαίνει τη νομική ευθύνη που φέρει ο 

ασφαλισμένος 

 punitive or exemplary damages
 τιμωρητικές ή παραδειγματικές αποζημιώσεις

         
 fines and penalties payable;
 πρόστιμα και πληρωτέες ποινές

 workers compensation; employment practice liability; 
 αποζημιώσεις ασφάλισης εργαζομένων και εργατικές πρακτικές

 cargo liability;
 ευθύνη από μεταφερόμενο φορτίο

 pure financial losses;
 καθαρά οικονομικές απώλειες

 USA/Canada locations and exposures;
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 Δραστηριότητες και εγκαταστάσεις στις Η.Π.Α και στον Καναδά 

 claims for losses for which the insured has assumed responsibility by 
entering into hold harmless agreements, or for which the insured would 
have accepted to waive his rights of subrogation

 απαιτήσεις για ζημίες για τις οποίες ο ασφαλισμένος έχει αναλάβει την 
ευθύνη με τη σύναψη συμφωνίας αζημίωτου ή για τις οποίες ο 
ασφαλισμένος θα είχε αποδεχθεί να παραιτηθεί από τα αναγωγικά 
δικαιώματα ή τα δικαιώματα υποκατάστασης

 any claims, losses, damage, costs or expenses arising directly or indirectly 
out of gradual pollution;

 τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, δαπάνες ή έξοδα που προκύπτουν άμεσα 
ή έμμεσα από σταδιακή ρύπανση.

 any claims, losses, damage, costs or expenses arising directly or indirectly 
out of ecological damages;

 τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, δαπάνες ή έξοδα που προκύπτουν άμεσα 
ή έμμεσα από οικολογικές ζημίες

 any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect 
of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in 
consequence of asbestos, in whatever form or quantity

 κάθε πραγματική ή εικαζόμενη ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση ή αξιώσεις 
σχετικά με απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από, ή 
οφείλονται σε αμίαντο, σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα

 any claims, losses, damage, costs or expenses arising directly or indirectly 
out of non-ionic radiation including but not limited to Electro Magnetic Fields 
(EMF) and/or Electro Magnetic Interference (“EMI”)

 οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, δαπάνες ή έξοδα που 
προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από μη ιοντική ακτινοβολία 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (EMF) και 
/ ή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI)

 any claims, losses, damage, costs or expenses arising directly or indirectly 
out of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) including but not 
limited to bovine spongiform encephalopathy (BSE) or new variant 
Creutzfeld Jakob disease (vCJD). This exclusion applies regardless of any 
other contributing or aggravating cause or event that contributes 
concurrently or in any sequence to the claim, loss, damage, cost or expense;

 τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, δαπάνες ή έξοδα που προκύπτουν άμεσα 
ή έμμεσα από τη μεταδοτική σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια (ΜΣΕ) 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας 
των βοοειδών ή της νόσου Creutzfeld Jakob (vCJD). Η εξαίρεση αυτή ισχύει 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη συμβολή ή επιβαρυντική αιτία ή 
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συμβάν που συμβάλλει ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε αλληλουχία με την 
αξίωση, απώλεια, ζημία, κόστος ή δαπάνη.

 any claims, losses, damage, costs or expenses arising directly or indirectly 
out of genetically modified organisms;

 τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, δαπάνες ή έξοδα που προκύπτουν άμεσα 
ή έμμεσα από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς

 any claims, losses, damage, costs or expenses arising directly or indirectly 
out of Latex allergens;

 τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, έξοδα ή δαπάνες που προκύπτουν άμεσα 
ή έμμεσα από αλλεργιογόνα ουσίες ή από αλλεργία στο λατέξ.

 risks that are customarily covered by other lines of business e.g
 τους κινδύνους που συνήθως καλύπτονται από άλλους κλάδους ασφάλισης

 Professional Liability including D&O and Media Liability, 
 Επαγγελματική Ευθύνη, περιλαμβανομένων των Ευθυνών Στελεχών 

Διοίκησης και της Ευθύνης Μέσων Ενημέρωσης  

 Medical malpractice including clinical trials
 Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρών συμπεριλαμβανομένων των κλινικών 

δοκιμών 

 Products Guarantee including recall
 Εγγύηση Προϊόντων περιλαμβανομένης της ανάκλησης αυτών

 Workers Compensation
 Αποζημιώσεις ασφάλισης εργαζομένων

 Marine, Motor and Aviation Liability
 Υποχρεωτικές ασφαλίσεις οχημάτων, πλωτών και εναέριων μέσων

 Warehousemen Liability
 Ευθύνη θεματοφύλακα / αποθηκάριου

 Accident Insurance
 Προσωπικό Ατύχημα

 Cyber Liability
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 Ευθύνη Κυβερνοχώρου 

 care, custody, and control; 
 Ζημιές σε αντικείμενα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα, φύλαξη και έλεγχο 

του ασφαλισμένου

 any liability from the operation of the ski school center 
 κάθε ευθύνη που απορρέει από τη λειτουργία της σχολής εκμάθησης σκι

 bodily injuries arising from accidents and/or incidents-skirmishes between 
athletes/clients/skiers

 σωματικές βλάβες που προκύπτουν από ατυχήματα ή / και περιστατικά 
αψιμαχιών μεταξύ αθλητών / πελατών / σκιέρ

2) Η ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

2)      Cover is extended to cover the following:

 Legal liability arising out of fire, explosion, short circuit, including property 
damages against the owner of the insured premises and the neighbors

 Ευθύνη που προκύπτει από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ζημιών έναντι του ιδιοκτήτη των 
ασφαλισμένων χώρων και των γειτόνων

 Legal liability arising out of Leakage / burst of pipes.
 Ευθύνη από τη διαρροή / έκρηξη σωλήνων.

 Legal liability arising out of the use and operation of all kind of lifts, 
machinery, equipment, elevators and escalators. It is warranted that the 
insured will maintain their rights of subrogation against the company that 
offers maintenance services to the lifts, machinery, equipment, elevators 
and escalators and/or their suppliers/co-operators/sub-contractors/real 
manufacturers.

 Ευθύνη που απορρέει από τη χρήση και λειτουργία όλων των ειδών 
ανελκυστήρων, μηχανημάτων, εξοπλισμού και κυλιόμενων κλιμάκων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος θα διατηρεί τα δικαιώματα 
υποκατάστασης και αναγωγής έναντι της εταιρείας που προσφέρει τις 
υπηρεσίες συντήρησης στους ανελκυστήρες, τα μηχανήματα, τον 
εξοπλισμό, τους ανελκυστήρες και τις κυλιόμενες σκάλες ή / και τους 
προμηθευτές / συνεργαζόμενους / υπεργολάβους / πραγματικούς 
κατασκευαστές.

 Legal liability arising out of the operation and maintenance of neon signs, 
billboards

 Ευθύνη από τη λειτουργία και τη συντήρηση των πινακίδων και επιγραφών

 Food or drink poisoning
 Τροφική δηλητηρίαση
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 Liability arising out of minor works (works valued up to € 250,000 in the 
aggregate), for improvements, repairs, renovations of the insured's 
premises. 

 Ευθύνη που απορρέει από συνήθεις εργασίες , βελτιώσεων, επισκευών, 
ανακαινίσεων των χώρων του ασφαλισμένου (για έργα αξίας μέχρι 250.000 
ευρώ συνολικά)

 Principal’s Liability as per the article 922 of the Greek Civil Code is included.
 Ευθύνη Προστήσαντος, ως άρθρο 922 του Α.Κ

 Legal liability arising out of theft and fire of third-parties’ vehicles / clients 
up to € 10,000 per vehicle, € 20,000 per incident and in the aggregate.

 Ευθύνη από κλοπή, ή πυρκαγιά οχημάτων / πελατών και τρίτων έως € 
10.000 ανά όχημα, € 20.000 ανά συμβάν και συνολικά.

 Legal liability arising out of the use of mobile equipment while they move 
within the area of the Ski Center in excess of the mandatory by the law motor 
liability limits. It is warranted that no cover is provided for the use of such 
equipment within the area of the ski slopes.

 Ευθύνη  από τη χρήση κινητού εξοπλισμού, ενώ μετακινούνται εντός της 
περιοχής του Χιονοδρομικού Κέντρου, πέραν των υποχρεωτικών ορίων 
ευθύνης από το νόμο. Απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν παρέχεται κάλυψη 
για τη χρήση αυτού του εξοπλισμού στην περιοχή των πλαγιών με κλίση.

3)       Warranties / Special Conditions: 

 It is warranted that the insured will follow all safety specifications set by EOT 
(Greek National Tourism Organization) for the safe operation of the lifts and ski 
slopes.

 Ο ασφαλισμένος εγγυάται ότι θα εφαρμόζει όλες τις προδιαγραφές 
ασφαλείας που ορίζει ο ΕΟΤ για την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων 
και των χιονοδρομικών πιστών.

 The insured is obliged to take all necessary precautions, safety and hygienic rules 
and comply with all applicable laws or regulations for operation related to his 
business to avoid accidents. 

 Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
προφυλάξεις, τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής και να συμμορφώνεται 
με όλους τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς για τη λειτουργία που 
σχετίζεται με την επιχείρησή του, για την αποφυγή ατυχημάτων.

 It is warranted that the lift systems must work perfectly and be maintained 
continuously throughout its operation period, as provided by the manufacturer 
and the Greek legislation for such systems. It is also warranted that the 
maintainer will hold all legal permits provided and granted by the Greek state. 
The same applies to system operators during operation/use. Regarding the climb, 
downhill speed and lifting ability of the systems should not be violated and as a 
rule should be operated according to the specifications set by the manufacturer. 
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 Ο ασφαλισμένος εγγυάται ότι τα συστήματα ανύψωσης  λειτουργούν 
τέλεια και συντηρούνται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους, 
όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή και την ελληνική νομοθεσία για 
τέτοια συστήματα. Επίσης, εγγυάται ότι ο διαχειριστής θα κατέχει όλες τις 
νόμιμες άδειες που παρέχονται και χορηγούνται από το ελληνικό κράτος. 
Το ίδιο ισχύει και για τους χειριστές συστημάτων κατά τη λειτουργία και τη  
χρήση τους. Όσον αφορά την ανάβαση, την ταχύτητα κατάβασης και την 
ικανότητα ανύψωσης των συστημάτων δεν πρέπει να παραβιάζονται, και 
κατά κανόνα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ορίζει ο κατασκευαστής

 The insured is obliged to have in visible areas in all rooms signs with instructions 
in the event of fire. 

 Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να έχει σε ορατές περιοχές και σε όλα τα 
δωμάτια πινακίδες με οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς.

 The insured is obliged to continuously monitor the regular check, maintenance 
and immediate repair of all Electric/Mechanical facilities and equipment of the 
ski center. 

 Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς τον τακτικό 
έλεγχο, τη συντήρηση και την άμεση επισκευή όλων των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του 
χιονοδρομικού κέντρου.

 Warranted that there is no waiver of subrogation rights against insured’s 
suppliers/co-operators/sub-contractors/real manufacturers.

 Ο ασφαλισμένος εγγυάται ότι δεν υπάρχει σε ισχύ παραίτηση από 
δικαιώματα υποκατάστασης έναντι των προμηθευτών / συνεργατών / 
υπεργολάβων / πραγματικών κατασκευαστών του ασφαλισμένου.

CHOICE OF LAW

AND 

JURISDICTION / 

Any dispute concerning the interpretation of the terms conditions limitations and/or exceptions 
contained in this Policy is understood and agreed by both the Insured and the Underwriters to be 
subject to the laws of Greece. Each party agrees to submit to the jurisdiction of any Court of 
competent jurisdiction within Greece and to comply with all requirements necessary to give such Court 
jurisdiction.  All matters arising hereunder shall be determined in accordance with the law and practice 
of such Court.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ 

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ:           
Κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία των όρων, των προϋποθέσεων, των περιορισμών και των 
εξαιρέσεων που ισχύουν στο παρόν ασφαλιστήριο, είναι κατανοητό και συμφωνημένο τόσο από τον 
Ασφαλιζόμενο όσο και από τους Ασφαλιστές, ότι υπόκεινται στους νόμους της Ελλάδας. Κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να υποβληθεί στη δικαιοδοσία οποιουδήποτε δικαστηρίου αρμόδιας 
δικαιοδοσίας εντός της Ελλάδας και να συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες 
για την εφαρμογή της δικαιοδοσίας του αρμόδιου δικαστηρίου. Όλα τα θέματα που προκύπτουν από 
το παρόν θα καθορίζονται σύμφωνα με το νόμο και την πρακτική του εν λόγω Δικαστηρίου.
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 ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η Ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για κάθε ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης  (συμπεριλαμβανομένων εξόδων, αμοιβών και δαπανών του προβάλλοντος την αξίωση 
τρίτου), σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας, αλλά εξαιρουμένης της ευθύνης, η οποία 
έχει σχέση με οποιασδήποτε δικαστική απόφαση, επιδίκαση, καταβολή ή διακανονισμό που 
πραγματοποιείται εντός χωρών που λειτουργούν σύμφωνα με το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής ή του Καναδά ( ή οποιασδήποτε εντολής που εκδίδεται οπουδήποτε στον κόσμο για την 
εκτέλεση τέτοιας απόφασης, καταβολή ή διακανονισμό εν μέρει ή συνολικά), εκτός κι αν ο 
Ασφαλιζόμενος έχει ζητήσει την κατάργηση αυτού του περιορισμού και έχει αποδεχθεί τους όρους 
που προσφέρει η Ασφαλιστική εταιρεία για την παροχή τέτοιας κάλυψης, η προσφορά και αποδοχή 
της οποίας πρέπει να πιστοποιείται με ειδική πρόσθετη πράξη του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

Η αποζημίωση αυτή ισχύει μόνο για την ευθύνη του Ασφαλιζόμενου, όπως αυτή ορίζεται σε κάθε 
τμήμα του παρόντος ασφαλιστηρίου και η οποία προκύπτει από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
που καθορίζονται στον Πίνακα Ασφάλισης, πάντοτε σύμφωνα με τους Γενικούς, Ειδικούς όρους και 
Εξαιρέσεις κάθε τμήματος και συνολικά του Ασφαλιστηρίου.

Για τους σκοπούς του καθορισμού της αποζημίωσης που παρέχεται, ισχύουν  οι ακόλουθοι ορισμοί:
 

1.1 “Σωματική Βλάβη” σημαίνει το θάνατο, τραυματισμό, ασθένεια ή πάθηση 
οποιουδήποτε προσώπου.

1.2 “Ζημία” σημαίνει την απώλεια κατοχής ή ελέγχου ή θετική ζημία σε ενσώματη 
περιουσία. 

1.3 “Ρύπανση” σημαίνει τη ρύπανση ή μόλυνση της ατμόσφαιρας ή 
οποιωνδήποτε υδάτων, εδάφους ή άλλης ενσώματης περιουσίας

1.4 “Προϊόν” σημαίνει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, το οποίο δεν 
βρίσκεται πλέον υπό τη φύλαξη ή τον έλεγχο του Ασφαλιζόμενου και το 
οποίο έχει σχεδιαστεί, εξειδικευτεί, διαμορφωθεί, παρασκευαστεί, 
κατασκευαστεί, εγκατασταθεί, πωληθεί, παρασχεθεί, διανεμηθεί, υποβληθεί 
σε επεξεργασία, συντηρηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από τον 
Ασφαλιζόμενο ή για λογαριασμό του, αλλά δεν περιλαμβάνει τρόφιμα ή 
ποτά, τα οποία παρέχονται εκ μέρους του Ασφαλιζόμενου, κυρίως ως 
παροχή προς τους υπαλλήλους του Ασφαλιζόμενου.

2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Στην έννοια του Ασφαλιζόμενου περιλαμβάνονται, αλλά μόνο στο πλαίσιο της δραστηριότητας του 
λήπτη της ασφάλισης, που αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης:  

2.1κατόπιν αίτησης του Ασφαλιζόμενου, οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο 
συνάπτει σύμβαση με τον Ασφαλιζόμενο για το σκοπό οποιασδήποτε 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά μόνο στο βαθμό που τέτοια 
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αποζημίωση απαιτείται από τη σύμβαση αυτή και πάντοτε σύμφωνα με την 
παράγραφο 7.3.3 & 12.3

2.2ανώτερα στελέχη του Ασφαλιζόμενου που ενεργούν εντός του κύκλου των 
επαγγελματικών αρμοδιοτήτων τους για την ευθύνη που προκύπτει από την 
εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους ή/ και ως ιδιώτες 
(προσωπική ευθύνη), που προκύπτει από την προσωρινή τους συμβατική 
σχέση με υπαλλήλους του  Ασφαλιζόμενου.

2.3Κατόπιν αίτησης του Ασφαλιζόμενου, οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρία για την 
ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση σύμβασης μόνο για την παροχή 
υπηρεσιών εργασίας προς τον Ασφαλιζόμενο.

2.4Οι υπάλληλοι, η επιτροπή και τα μέλη του αναψυκτήριου του Ασφαλισμένου, 
των κοινωνικών, αθλητικών, ιατρικών, πυροσβεστικών  και κοινωφελών 
οργανισμών με την αντίστοιχη ιδιότητά τους. 

2.5Οι εκπρόσωποι οποιουδήποτε προσώπου αποζημιώνεται σύμφωνα με τον 
παρόντα όρο 2 σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει για τα 
πρόσωπα αυτά 

2.6Οι Διευθυντές, οι συνέταιροι, οι υπάλληλοι και οι συνοδοί σύζυγοι αυτών, 
κατά τη διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών.

Με την προϋπόθεση πάντα, ότι όλα  αυτά τα πρόσωπα ή μέρη τηρούν, εκπληρώνουν και υπόκεινται 
στους όρους,  προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου, ως αν επρόκειτο για τον 
Ασφαλιζόμενο.

3. ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Κάθε πρόσωπο ή μέρος που ορίζεται ως Ασφαλιζόμενος στον Πίνακα Ασφάλισης,  αποζημιώνεται ως 
τρίτος όσον αφορά οποιεσδήποτε αξιώσεις προβάλλονται εναντίον του από άλλο πρόσωπο που, 
επίσης, είναι Ασφαλιζόμενος, υπό την  προϋπόθεση ότι η συνολική ευθύνη της Ασφαλιστικής 
εταιρείας δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό όριο  ευθύνης, όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα 
Ασφάλισης. 

4. ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

Η Ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει το σύνολο των εξόδων, αμοιβών και δαπανών που θα 
πραγματοποιηθούν από τον Ασφαλιζόμενο (υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει την προηγούμενη 
συναίνεση της Ασφαλιστικής εταιρείας  ( Έξοδα Υπεράσπισης)

κατά τη διερεύνηση, υπεράσπιση ή διακανονισμό οποιουδήποτε συμβάντος

λόγω εκπροσώπησης σε οποιαδήποτε έρευνα ή άλλη διαδικασία όσον αφορά θέματα που 
σχετίζονται άμεσα με οποιοδήποτε συμβάν 

το οποίο αποτελεί ή θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν 
Ασφαλιστήριο

5. ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Η ευθύνη της Ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή αποζημιώσεων (συμπεριλαμβανομένων 
εξόδων, αμοιβών και δαπανών των δικαιούχων), δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στον 
Πίνακα Ασφάλισης για κάθε τμήμα του Ασφαλιστηρίου ανά γεγονός ή σειρά γεγονότων που 
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προκύπτουν από την ίδια γενεσιουργό αιτία. Τα όρια κάλυψης αποτελούν την συνολική ευθύνη 
της Ασφαλιστικής εταιρείας για το σύνολο των γεγονότων.

Τα έξοδα υπεράσπισης καθίστανται απαιτητά επιπλέον των ορίων αποζημίωσης, εκτός και αν 
υπάρξει αντίθετη τροποποίηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση που ευθύνη η οποία οφείλεται στην ίδια γενεσιουργό αιτία αποτελέσει 
αντικείμενο αποζημίωσης σύμφωνα με περισσότερα του ενός τμήματα του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου, κάθε τμήμα θα υπόκειται στο δικό του όριο αποζημίωσης, πάντοτε με την 
προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ευθύνης της Ασφαλιστικής εταιρείας δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο αποζημίωσης που ορίζεται στον πίνακα ασφάλισης.

ΤΜΗΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

6. TMHMA Α - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Ασφαλιζόμενος αποζημιώνεται από αυτό το τμήμα σύμφωνα με την Έκταση Κάλυψης για 
Σωματική βλάβη ή/και Ζημία τρίτου που προκλήθηκε κατά την διάρκεια της Περιόδου  Ασφάλισης, 
εξαιρουμένης όμως της ευθύνης που προέρχεται από: 

6.1Ρύπανση
6.2ή συνδέεται με οποιοδήποτε προϊόν.

7. TMHMA Α - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αυτό το Τμήμα δεν καλύπτει ευθύνη:

7.1. που προκύπτει από την κυριότητα, κατοχή ή χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος ή 
ρυμουλκούμενου, χρησιμοποιούμενο από τον ίδιο τον Ασφαλιζόμενο ή  για λογαριασμό του, εκτός 
από  τη ευθύνη που:

7.1.1 προκύπτει από την χρήση οποιουδήποτε εργαλείου ή προσαρτήματος το οποίο  αποτελεί 
μέρος ή είναι συνδεδεμένο ή κατά τη χρήση του συνδέεται με οποιοδήποτε όχημα ή 
ρυμουλκούμενο. 

7.1.2  προκύπτει πέραν των ορίων οποιουδήποτε δρόμου ή οδικής αρτηρίας, και προκλήθηκε από 
την φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε οχήματος ή ρυμουλκούμενου.  
7.1.3 προκύπτει από ζημία σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, δρόμο, ως αποτέλεσμα του 
βάρους οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος ή ρυμουλκούμενου ή του φορτίου αυτού.
 7.1.4 προκύπτει από μηχανοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο, το οποίο βρίσκεται προσωρινά υπό τη 
φύλαξη ή τον έλεγχο του Ασφαλιζόμενου, με σκοπό τη στάθμευση 

Πάντα υπό την προϋπόθεση  ότι δεν πρόκειται για περίπτωση που προβλέπεται παροχή 
αποζημίωσης από υποχρεωτική  εκ του νόμου ασφάλιση ή για περιστατικό για το οποίο έχει 
αναλάβει την ευθύνη η κυβέρνηση ή κάποια άλλη αρμόδια αρχή. 
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7.2 που  προκύπτει από τη σχέση κυριότητας, κατοχή ή χρήση από ή δια λογαριασμό του 
ασφαλιζόμενου οποιουδήποτε αεροσκάφους, θαλάσσιου σκάφους ή σκάφους τύπου χόβερκραφτ 
(εκτός από τα σκάφη τα οποία δεν ξεπερνούν σε μήκος τα 5 μέτρα και πλέουν αποκλειστικά και μόνο 
εντός εσωτερικών πλωτών οδών).

7.3. που προκύπτει από ζημία σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν, είναι χρονομισθωμένα ή 
μισθωμένα ή έχουν αγοραστεί με δάνειο από τον Ασφαλιζόμενο ή με οποιοδήποτε τρόπο βρίσκονται 
υπό την φροντίδα, τη φύλαξη  ή τον έλεγχο του Ασφαλιζόμενου, εκτός από:

7.3.1 κτίρια (ή το περιεχόμενο τους) που προσωρινά χρησιμοποιούνται από τον Ασφαλιζόμενο για 
εργασίες εντός αυτών, ή/και άλλη ιδιοκτησία που προσωρινώς βρίσκεται στην κατοχή του 
Ασφαλιζόμενου και χρησιμοποιείται για εργασίες (αλλά ουδεμία αποζημίωση παρέχεται για ζημία 
που θα προκληθεί σε εκείνο το μέρος της ιδιοκτησίας στο οποίο γίνονται εργασίες από τον 
Ασφαλιζόμενο και η οποία ζημία θα προκληθεί από αυτές τις εργασίες). 

7.3.2 ρουχισμό και προσωπικά αντικείμενα που ανήκουν σε εργαζόμενους  και επισκέπτες του 
Ασφαλιζόμενου. 

7.3.3 κτίρια που χρησιμοποιούνται από τον Ασφαλιζόμενο στον βαθμό που ο Ασφαλιζόμενος θα 
ήταν υπεύθυνος ελλείψει οιασδήποτε ειδικής συμφωνίας. 

ΤΜΗΜΑ Β – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

8. ΤΜΗΜΑ Β - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Ασφαλιζόμενος αποζημιώνεται από αυτό το Τμήμα αυτό σύμφωνα με την Έκταση Κάλυψης  για 
Σωματική βλάβη ή/και ζημία τρίτου που προκλήθηκε στο σύνολό της κατά την διάρκεια της 
Περιόδου  Ασφάλισης  εξαιτίας  Περιβαλλοντικής ρύπανσης, μόνο όμως στην περίπτωση που ο 
Ασφαλιζόμενος μπορεί να αποδείξει ότι η συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Μόλυνση

8.1 ήταν το άμεσο αποτέλεσμα ενός αιφνίδιου, απρόοπτου και 
προσδιορίσιμου γεγονότος που έλαβε χώρα κατά την Περίοδο 
Ασφάλισης. 

8.2 δεν ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας του Ασφαλιζόμενου να 
λάβει εύλογα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή τέτοιας 
Περιβαλλοντικής Ρύπανσης.  

9. ΤΜΗΜΑ Β - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Το Τμήμα αυτό υπόκειται στις Εξαιρέσεις των Τμημάτων Α 7. (TMHMA Α – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ) 
 & Γ 11. (TMHMA Γ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ), καθώς επίσης δεν καλύπτει και την Ευθύνη που προκύπτει από 
ή/και:
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9.1  Ζημίες σε κτίρια που ανήκουν ή ανήκαν οποιαδήποτε στιγμή στο 
παρελθόν  στην ιδιοκτησία του Ασφαλιζόμενου ή ενοικιάζονταν από τον 
Ασφαλιζόμενο. 

9.2  Ζημία σε έδαφος ή ύδατα μέσα ή κάτω από τα όρια οποιουσδήποτε 
εδαφικού τμήματος ή κτιρίων που ανήκουν ή ανήκαν οποιαδήποτε 
στιγμή στο παρελθόν, ή ήταν μισθωμένα από τον Ασφαλιζόμενο ή 
βρίσκονταν  υπό την φροντίδα,  τη φύλαξη ή τον έλεγχο του.

ΤΜΗΜΑ Γ -  ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

10.ΤΜΗΜΑ Γ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ασφαλιζόμενος αποζημιώνεται από  αυτό το Τμήμα σύμφωνα με την 
Έκταση Κάλυψης για Σωματικές βλάβες ή/και Ζημίες τρίτου, οι  οποίες 
προκύπτουν σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν και όχι για ευθύνη η οποία 
οφείλεται σε Ρύπανση, και οι οποίες Σωματικές βλάβες και/ή Υλικές ζημίες 
επέρχονται  κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης.

11.ΤΜΗΜΑ Γ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Το παρόν Τμήμα δεν καλύπτει ευθύνη:

11.1 για Ζημία σε οποιοδήποτε Προϊόν ή τμήμα αυτού
11.2 για έξοδα τα οποία προέκυψαν από την επισκευή, επαναφορά, 

τροποποίηση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε Προϊόντος ή μέρους αυτού 
ή/και οποιαδήποτε οικονομική ζημία που οφείλεται στην ανάγκη τέτοιας 
επισκευής, επαναφοράς, τροποποίησης ή αντικατάστασης

11.3 η οποία προκύπτει από την ανάκληση οποιουδήποτε Προϊόντος ή 
τμήματος αυτού

11.4 η οποία προκύπτει από οποιοδήποτε προϊόν ή τμήμα αυτού, το οποίο με 
γνώση του Ασφαλισμένου πρόκειται να ενσωματωθεί στη δομή, το 
μηχανισμό ή τους μηχανισμούς ελέγχου οποιουδήποτε αεροσκάφους.

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  TOY  
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το παρόν ασφαλιστήριο δεν καλύπτει ευθύνη:

12.1 η οποία προκύπτει από την εκούσια, ενσυνείδητη ή εκ προθέσεως 
συμπεριφορά της τεχνικής ή διοικητικής διευθυντικής ομάδας του 
Ασφαλιζόμενου ως προς την ανάγκη λήψης όλων των εύλογων μέτρων 
για την πρόληψη Σωματικής Βλάβης ή Ζημίας

12.2 για απαίτηση η οποία προκύπτει από Σωματική Βλάβη οποιουδήποτε 
προσώπου που συνδέεται με σύμβαση εργασίας, απασχόλησης ή 
εκπαίδευσης ή την παροχή μόνο υπηρεσιών εργασίας με τον 
Ασφαλιζόμενο, όταν τέτοια σωματική βλάβη προκύπτει από την 
εκτέλεση αυτής της σύμβασης.
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12.3 η οποία προκύπτει από αποζημιωτικές ρήτρες, ποινικές ρήτρες ή 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι η ευθύνη θα 
υπήρχε ακόμα και εάν δεν υπήρχαν τέτοιες ρήτρες ή εγγυήσεις

12.4 η οποία προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, επέρχεται ή οφείλεται σε πόλεμο, 
εισβολή, ενέργεια ξένου εχθρού, εχθροπραξίες  (είτε κηρυχθεί πόλεμος 
είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, 
στρατιωτική εξουσία ή σφετερισμό εξουσίας.

12.5 η οποία προκαλείται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από:
12.5.1 ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια από οποιαδήποτε 

πυρηνικά καύσιμα ή πυρηνικά απόβλητα από την ανάφλεξη πυρηνικών 
καυσίμων

12.5.2 τις ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες 
οποιουδήποτε εκρηκτικού πυρηνικού εξοπλισμού ή οποιουδήποτε 
πυρηνικού στοιχείου  αυτού

12.6 για το ποσό της απαλλαγής, όπως αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, 
που βαρύνει πλήρως τον ασφαλισμένο για κάθε αξίωση ή σειρά 
αξιώσεων που οφείλονται σε μία γενεσιουργό αιτία. (εάν ένα προϊόν 
από κάποια ήδη έτοιμη παρτίδα ή παρτίδα που βρίσκεται ακόμη στη 
διαδικασία παραγωγής δημιουργήσει  φθορά  σε ιδιοκτησία ή/και 
σωματική βλάβη  σε περισσότερα από ένα άτομα , τότε το σύνολο των 
σωματικών βλαβών και των υλικών ζημιών που προκλήθηκε από αυτήν 
την παρτίδα θα θεωρηθεί ως ζημία προκληθείσα από την ίδια 
γενεσιουργό αιτία)

12.7 η οποία αποτελεί αντικείμενο ασφάλισης οποιουδήποτε άλλου 
ασφαλιστηρίου και το παρόν ασφαλιστήριο δεν θα αποτελεί 
συνασφαλιστήριο αυτής της άλλης ασφάλισης

12.8 για αποφάσεις ή αποζημιώσεις που έχουν χαρακτήρα τιμωρίας, είτε με 
τη μορφή προστίμων, ποινών, χρηματικών ικανοποιήσεων ή με 
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μορφή.  

12.9 για απώλεια, σωματική βλάβη, ζημία, κόστος ή δαπάνη οποιασδήποτε 
φύσης που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από, ή σχετίζεται με 
οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης 
αιτίας ή γεγονότος που συντελεί ταυτόχρονα, ή σε οποιαδήποτε άλλη 
αλληλουχία γεγονότων σχετιζόμενα με την ζημιά. 
Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, ως πράξη τρομοκρατίας νοείται μια πράξη, η 
οποία συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση βίας ή / και απειλής βίας, 
οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας προσώπων, είτε διενεργείται  αυτοβούλως ή για 
λογαριασμό ή σε συνεργασία με οποιαδήποτε οργάνωση(εις) ή κυβέρνηση(σεις) για 
πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή παρόμοιους σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης για επιρροή κυβέρνησης ή /και εκφοβισμού του 
κοινού ή μέρους αυτού.
Αυτή η εξαίρεση συμπεριλαμβάνει επίσης  την απώλεια, σωματική βλάβη, ζημία ή 
έξοδα οιασδήποτε φύσης, που προκαλούνται  άμεσα ή έμμεσα,  απορρέουν ή 
σχετίζονται με οποιαδήποτε πράξη που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του ελέγχου, 
παρεμπόδισης,  καταστολής ή που με οποιοδήποτε τρόπο συνδέεται με τρομοκρατική 
πράξη. 
Σε περίπτωση ισχυρισμού της Ασφαλιστικής Εταιρείας, ότι λόγω της συγκεκριμένης 
εξαίρεσης δεν καλύπτεται οποιαδήποτε απώλεια, σωματική βλάβη, ζημία ή έξοδα, ο 
Ασφαλιζόμενος φέρει το βάρος για την απόδειξη του αντιθέτου.  
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Στην περίπτωση που μέρος αυτού του Τμήματος είναι άκυρο ή ανίσχυρο, αυτό δεν θα 
επηρεάσει το υπόλοιπο, το οποίο θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. 

12.10 ΕΥΘΥΝΗ
12.10.1 που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα, ή φαίνεται ότι προκλήθηκε ή 

αποδίδεται εξολοκλήρου ή εν μέρει ή προκύπτει από την ύπαρξη ή 
έκθεση σε αμίαντο ή/και υλικών που περιέχουν  αμίαντο. 

12.10.2 για οποιαδήποτε υποχρέωση υπεράσπισης οποιασδήποτε αξίωσης ή 
αγωγής  κατά του Ασφαλιζόμενου και των Εξόδων Υπεράσπισης που 
προκύπτουν από αυτή, για ευθύνη που φαίνεται ότι έχει εγερθεί δυνάμει 
της παραγράφου  12.10.1.

12.11 ευθύνη από κατασκευαστικές εργασίες, αλλά παρέχεται κάλυψη για 
ευθύνη που προκύπτει από εργασίες γενικής συντήρησης και επισκευών 
σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. 

12.12 Ευθύνη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα ή αποδίδεται ή προέρχεται από 
Επαγγελματική Ευθύνη.

12.13  Ευθύνη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα ή αποδίδεται ή προέρχεται από 
Επαγγελματική Ασθένεια. 

12.14 Ευθύνη για γεγονότα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 
Ασφάλισης  ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε διακοπής ή διακύμανσης 
στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος ή στην παροχή του νερού.

12.15 Ευθύνη που προκύπτει από την αποτυχία του Ασφαλιζόμενου να 
εκτελέσει τις υποχρεώσεις του ως αποτέλεσμα «Ανωτέρας Βίας»  
Για τους σκοπούς αυτού το ασφαλιστηρίου ως «Ανωτέρα Βία» νοείται η 
Θεομηνία (συμπεριλαμβανομένων της φωτιάς, πλημμύρας, σεισμού, 
καταιγίδας, ανεμοστρόβιλου ή κάποιας άλλης φυσικής καταστροφής), 
πόλεμος, εισβολή, ενέργειες εξωτερικών εχθρών, εχθροπραξίες 
(ανεξαρτήτως εάν έχει κηρυχτεί πόλεμος), εμφύλιος πόλεμος, 
ανταρσία, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή σφετερισμός αυτής, 
δήμευση περιουσίας, τρομοκρατικές ενέργειες, εθνικοποίηση, κύρωση 
από την κυβέρνηση, παρακώλυση, εμπάργκο, εργατική διαφορά, 
απεργία, ανταπεργία ή διακοπή ή αποτυχία των υπηρεσιών ηλεκτρικής 
ενέργειας ή τηλεφωνίας. 

Σε περίπτωση ισχυρισμού της Ασφαλιστικής εταιρείας ότι λόγω της 
συγκεκριμένης εξαίρεσης δεν καλύπτεται οποιαδήποτε απώλεια, 
σωματική βλάβη, ζημία ή έξοδα, ο Ασφαλιζόμενος φέρει το βάρος 
απόδειξης του αντιθέτου.  

13.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

(Οι Όροι 13.1 ως 13.4 τίθενται ως προϋπόθεση της ευθύνης της 
Ασφαλιστικής εταιρείας για την παροχή αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν 
ασφαλιστήριο)

13.1 Ο Ασφαλιζόμενος θα προβαίνει σε γραπτή ειδοποίηση στην 
Ασφαλιστική εταιρεία, το συντομότερο δυνατόν σε σχέση με 
οποιοδήποτε συμβάν, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση αξίωσης, 
σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο και θα παρέχει οποιαδήποτε 
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πρόσθετη πληροφορία, την οποία μπορεί να ζητήσει η Ασφαλιστική 
εταιρεία. Κάθε αξίωση, ένταλμα, κλήτευση ή αγωγή και όλα τα σχετικά 
έγγραφα θα προωθούνται στην Ασφαλιστική εταιρεία αμέσως μόλις 
παραλαμβάνονται από τον Ασφαλιζόμενο.

13.2 Ουδεμία αποδοχή ευθύνης, προσφορά, υπόσχεση ή καταβολή ποσών 
θα πραγματοποιείται προς ή εκ μέρους του Ασφαλιζόμενου χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Ασφαλιστικής εταιρείας, η 
οποία μπορεί να αναλάβει και να διεξάγει στο όνομα του 
Ασφαλιζόμενου την υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε 
αξίωσης, ή να αναλάβει στο όνομα του Ασφαλιζόμενου προς ίδιον 
όφελος σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση, και θα έχει 
πλήρη ευχέρεια στη διεξαγωγή  οποιωνδήποτε διαδικασιών και τον 
διακανονισμό οποιασδήποτε αξίωσης, ενώ ο Ασφαλιζόμενος θα παρέχει 
κάθε πληροφορία και βοήθεια την οποία μπορεί ευλόγως να ζητήσει η 
Ασφαλιστική εταιρεία.

13.3 Ο Ασφαλιζόμενος θα ειδοποιεί το συντομότερο δυνατόν αναφορικά με 
οποιοδήποτε γεγονός ή συμβάν, το οποίο μεταβάλλει ουσιαστικά τις 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν  στην Ασφαλιστική εταιρεία κατά τον 
χρόνο σύναψης του παρόντος ασφαλιστηρίου και η Ασφαλιστική εταιρεία 
μπορεί να τροποποιεί τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου σύμφωνα 
με την σπουδαιότητα της μεταβολής.

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

13.5 Η Ασφαλιστική εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να αποζημιώσει τον 
Ασφαλιζόμενο, σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή σειρά αξιώσεων 
σύμφωνα με το ασφαλιστήριο, για τις οποίες καθορίζεται όριο 
αποζημίωσης, και το ποσό αυτού του Ορίου (μετά την αφαίρεση 
οποιωνδήποτε ποσών έχουν ήδη καταβληθεί) ή οποιοδήποτε μικρότερο 
ποσό για το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί διακανονισμός αξιώσεων, 
και κατά την καταβολή αυτή, η Ασφαλιστική εταιρεία θα αποχωρήσει από 
τη διεξαγωγή και έλεγχο και δεν θα φέρει περαιτέρω ευθύνη σε σχέση 
με τέτοιες αξιώσεις, εκτός από την καταβολή εξόδων υπεράσπισης, τα 
οποία έχουν προκύψει πριν από την ημερομηνία  καταβολής (εκτός και 
αν το όριο αποζημίωσης αναφέρεται ότι περιλαμβάνει τα έξοδα 
υπεράσπισης)

Με την προϋπόθεση ότι η Ασφαλιστική εταιρεία θα ασκήσει το δικαίωμα 
για την ανωτέρω επιλογή και το ποσό οποιασδήποτε αξίωσης ή σειράς 
αξιώσεων υπερβεί το όριο αποζημίωσης, και το υπερβάλλον αυτό ποσό 
είναι ασφαλισμένο ολικά ή μερικά, ενώ τα έξοδα υπεράσπισης είναι 
καταβλητέα επιπλέον του ορίου αποζημίωσης, σύμφωνα με το παρόν 
ασφαλιστήριο, η Ασφαλιστική εταιρεία θα συνεισφέρει κατά το μερίδιο 
των επακόλουθων εξόδων υπεράσπισης τα οποία προκύπτουν, με την 
προηγούμενη συναίνεσή  της. 



65

13.6 Οποιαδήποτε διαφορά  σχετίζεται με την ερμηνεία του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου ή/ και του Πίνακα Ασφάλισης, θα επιλύεται σύμφωνα με 
τους νόμους της χώρας όπως αυτή προσδιορίζεται στον Πίνακα 
Ασφάλισης.
Ο Ασφαλιζόμενος και η Ασφαλιστική εταιρεία υπόκεινται στην 
αποκλειστική δωσιδικία οποιουδήποτε αρμοδίου Δικαστηρίου αυτής της 
χώρας και συμφωνούν στην εκπλήρωση όλων των απαραίτητων όρων 
για τη δωσιδικία αυτού του δικαστηρίου. Όλα τα ζητήματα που 
προκύπτουν από το παρόν ασφαλιστήριο θα ρυθμίζονται σύμφωνα με 
το δίκαιο και την πρακτική αυτού του δικαστηρίου

13.7 Οποιαδήποτε φράση ή λέξη στο παρόν ασφαλιστήριο θα ερμηνεύεται 
σύμφωνα με τους νόμους της χώρας, όπως αυτή προσδιορίζεται στον 
Πίνακα Ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο και ο Πίνακας Ασφάλισης 
θεωρούνται ως μια ενιαία σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση 
στην οποία αποδίδεται συγκεκριμένη έννοια σε οποιοδήποτε σημείο του 
παρόντος ασφαλιστηρίου ή τμήματος αυτού, θα έχει αυτή τη 
συγκεκριμένη έννοια όπου συναντάται.

13.8 Η Ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να καταγγείλει το παρόν ασφαλιστήριο 
μόνο για τους συγκεκριμένους λόγους που προβλέπονται από τον Νόμο 
2496/1997 περί ασφαλιστικών συμβάσεων και από οποιαδήποτε άλλη 
σχετική νομοθεσία.

13.9 Εάν οποιαδήποτε αξίωση από το παρόν ασφαλιστήριο ενέχει στοιχεία 
απάτης, θα αποσβήνονται  όλα τα ωφελήματα που παρέχονται από το 
παρόν Ασφαλιστήριο.

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

13.11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
Κατά παρέκκλιση παντός αντιθέτου όρου, το παρόν Ασφαλιστήριο 
υπόκειται στις ακόλουθες επιπρόσθετες  ρήτρες, σε σχέση με 
οποιαδήποτε απόφαση, τελεσίδικη ή μη, πληρωμή ή διακανονισμό που 
λαμβάνουν χώρα εντός χωρών που διέπονται από το δίκαιο των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή του Καναδά.

13.11.1 Εξαίρεση υπ’αριθμ. 4 – ΝΜΑ1686 Διαρροής, Μόλυνσης, Ρύπανσης
Βιομηχανικών Κινδύνων
Το παρόν ασφαλιστήριο δεν καλύπτει ευθύνη απορρέουσα από:

(α) Τραυματισμό προσώπου ή Σωματική Βλάβη ή ζημιά σε ή απώλεια 
χρήσης αμέσως ή εμμέσως προκληθείσα από διαρροή, μόλυνση ή 
ρύπανση
(β) το κόστος απομάκρυνσης, εξουδετέρωσης ή καθαρισμού των 
μολυσμένων, ρυπανθεισών ή διαρρεουσών ουσιών 
(γ) Πρόστιμα, ποινές, ή ζημίες τιμωρητικού ή παραδειγματικού 

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

Κατά παρέκκλιση παντός αντιθέτου όρου, το παρόν ασφαλιστήριο δεν   καλύπτει 
πρόστιμα και ζημίες με παραδειγματικό ή, τιμωρητικό χαρακτήρα 

         13.12.3. Ρήτρα εξόδων 
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Το όριο ευθύνης για κάθε απαίτηση σε συνδυασμό με τα ανακτηθέντα νομικά έξοδα 
καθώς και τα κόστη και έξοδα προερχόμενα από την υπεράσπιση ή τον διακανονισμό 
τέτοιας απαίτησης δεν μπορούν να υπερβούν το συνολικό όριο ευθύνης όπως ορίζεται 
στον Πίνακα Ασφάλισης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 1 : ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τηρουμένων όλων των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης και των όρων 
που αναφέρονται στο  Ασφαλιστήριο, στο μέτρο που αυτοί δεν τροποποιούνται με τον παρόντα 
ειδικό όρο, η Εταιρία καλύπτει την ευθύνη του ασφαλιζόμενου έναντι του απασχολούμενου στην 
υπηρεσία του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού  για τους παρακάτω κινδύνους :

α) από τα άρθρα 657 § 658 του Αστικού Κώδικα, από τους όρους και περιορισμούς  σε αυτά και 
εφόσον το κώλυμα που δικαιολογεί την αδυναμία παροχής των υπηρεσιών του παθόντα 
εργάτη/υπαλλήλου προς τον ασφαλιζόμενο εργοδότη του, οφείλεται σε βίαιο συμβάν που έγινε 
κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή με αφορμή αυτή. Κώλυμα το οποίο οφείλεται σε  
οποιαδήποτε ασθένεια  του εργάτη/υπαλλήλου και από οποιαδήποτε αιτία και αν προήλθε, δεν 
καλύπτεται από την ασφάλιση, ακόμη και στην περίπτωση που η ασθένεια αυτού θα αναγνωρισθεί 
δικαστικά ή από τον οικείο του ασφαλιστικό οργανισμό ότι οφείλεται σε βίαιο συμβάν.

Η οφειλόμενη αποζημίωση από την Εταιρία προς τα ασφαλιζόμενα ανωτέρω πρόσωπα θα παρέχεται 
κατά ανώτατο όριο μέχρι τα 45 ημερομίσθια και μετά από έκπτωση του ποσού που καταβλήθηκε 
στον παθόντα με αιτία το κώλυμα από τον οικείο του ασφαλιστικό οργανισμό. Η αποζημίωση αυτή 
υπολογίζεται πάντοτε με βάση το ημερομίσθιο, το οποίο ο ασφαλιζόμενος εργοδότης δήλωσε στον 
οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ότι θα καταβάλλει στον παθόντα εργάτη /υπάλληλό του και όχι  με 
βάση το τυχόν μεγαλύτερο που καταβάλλεται σε αυτόν. Συνεπώς εάν το πράγματι καταβαλλόμενο 
ημερομίσθιο είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει δηλωθεί στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό, 
κάθε διαφορά που προκύπτει υπέρ του παθόντα, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον 
ασφαλιζόμενο εργοδότη του.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο παθών προσέφερε τις υπηρεσίες του στον ασφαλιζόμενο εργοδότη πριν 
από το ατύχημα, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτός κρίθηκε ανίκανος προς εργασία από τον οικείο 
ασφαλιστικό οργανισμό  και τα ποσά που καταβλήθηκαν στον παθόντα εξ αιτίας του κωλύματος, θα 
αποδεικνύονται από τις καταστάσεις ασφάλισης που τηρεί ο ασφαλιζόμενος. Το ίδιο ισχύει και για 
το ημερομίσθιο του παθόντος που δηλώνει ο ασφαλιζόμενος στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό.

β) Την από το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς το 
εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό ή των αντ’ αυτών συγγενικών προσώπων, για ψυχική οδύνη σε 
περίπτωση θανάτου ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που προήλθε από βίαιο συμβάν, 
το οποίο έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας τους ή με αφορμή αυτή.

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

Η κάλυψη που παρέχεται με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορά μόνο την  ευθύνη του 
ασφαλιζόμενου, όπως περιγράφεται ανωτέρω και αποκλειστικά προς το εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό του. Ισχύει  για τις δραστηριότητές του εντός της Ελληνικής Επικράτειας αλλά και για 
προσωρινά επαγγελματικά ταξίδια υπαλλήλων, μόνο αυτών που δεν αναλαμβάνουν χειρωνακτικές 
εργασίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
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1.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ αυτού του όρου, είναι η ασφάλιση του εργατοϋπαλληλικού 
προσωπικού του ασφαλιζόμενου στον αρμόδιο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης.

2.  Για να είναι ισχυρός ο παρών ειδικός όρος θα πρέπει να έχει γίνει σχετική μνεία για την 
επισύναψή του στο Ασφαλιστήριο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – 
Υπόδειγμα δήλωσης Αντασφαλιστή

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο,

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές απαιτήσεων της Πρόσκλησης της ΕΤΑΔ Α.Ε με ημερομηνία 
ανάρτησης 29/08/2022 για τις «Ασφαλιστικές Καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
και Εργοδοτικής Ευθύνης,» επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε εκχωρήσει προαιρετική αντασφάλιση 
αποκλειστικά στην ασφαλιστική εταιρεία ..………………, για ποσοστό...…. % του ορίου ευθύνης 
Ευρώ ……………………., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης για 
περίοδο (12) δώδεκα μηνών.

Η αξιολόγησή μας σύμφωνα με Διεθνή Αναγνωρισμένο Οίκο Αξιολόγησης (…………………………….) 
είναι:……………………...
ή

Η αξιολόγησή μας σύμφωνα με την ………….………. είναι:.……………………...

Εκ μέρους  ……………………………………………………..

(σφραγίδα)

Υπογραφή εκ μέρους ……………………………………………….

(υπογραφή)

Ημερομηνία……………………………………………………………….
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«SPECIMEN »

CONFIRMATION LETTER OF INTEREST / PARTICIPATION IN THE RISK

To Whom It May Concern

In accordance with the requirements of the ETAD SA tender dated 29/08/2022 for General Third 
Party Liability, including Employer’s Liability Insurance we hereby confirm that we have 
provided facultative reinsurance support exclusively to..……………… Insurance Company SA, for 
share...…. % of limit Euros ……………………., at terms and conditions of the Tender Document for 
period 12 months.

Our security rating per Standard & Poor’s is:……………………...

or

Our security rating per ………….………. is:.……………………...

On behalf of ……………………………………………………..

(stamp)

Signed on Behalf of……………………………………………….

(signature)

Date……………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Πληροφοριακά Στοιχεία 

Α)  Ιστορικού Απαιτήσεων / Ζημιών 5ετίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΗΜ. 
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ / ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Βόρα 10.02.2018 Βρέθηκαν νεκροί δυο 
ορειβάτες.

Μέχρι σήμερα δεν έχει 
διατυπωθεί απαίτηση .

Δεν προκύπτει ευθύνη 
μέχρι σήμερα των 

ασφαλισμένων

Βόρα 26.12.2018 Αγωγή κατά της ΕΤΑΔ.

Τραυματισμός από έλκυθρο 
το οποίο έφυγε από την 

πίστα.

Απαίτηση : 16.775,61 €
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Κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ / ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ 

ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 14.04.2020 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΑΚΟΜΑ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΔ ΑΕ
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