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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΑΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» 

 

 

Από την αρμόδια Διεύθυνση Συμβάσεων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. 

(ΕΑΒ Α.Ε.) ανακοινώνεται η διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης, σύμφωνα με τα 

άρ. 46 και 47 ν. 4412/2016, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό 

τη διενέργεια διαγωνισμού (σύνταξη σχετικής διακήρυξης) για την επιλογή ασφαλιστικής 

εταιρίας η οποία θα αναλάβει το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης της επαγγελματικής 

αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε. έναντι τρίτων, καθώς και την διαμόρφωση των όρων 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε. 

έναντι τρίτων. 

Η Δημόσια Διαβούλευση διενεργείται ανοιχτά με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων 

Διευθύνσεων της ΕΑΒ Α.Ε. επί των ζητημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με την 

ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε. έναντι τρίτων, 

καθώς και τη συλλογή πληροφοριών και εμπεριστατωμένων απόψεων επί θεμάτων που 

κρίνονται ουσιώδη για την τελική διαμόρφωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η 

συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν είναι 

δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης 

Τεχνικών Προδιαγραφών, οι βασικοί όροι του προς σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 

οι οποίοι δύνανται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

Δημόσιας Διαβούλευσης. Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι όλες οι προτάσεις – 

παρατηρήσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια της διαδικασίας της Δημόσιας 

Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα της ΕΑΒ Α.Ε. κατά την εκπόνηση 

και διαμόρφωση των τελικών όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με γνώμονα τη 

βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών της ΕΑΒ Α.Ε., αλλά και την 

εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς 
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ανταγωνισμού. Το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών θα 

δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε. www.haicorp.com. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς αιτηθούν επιπρόσθετες 

πληροφορίες, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί από αυτούς σχετικό αίτημα ενδιαφέροντος 

για τη συμμετοχή τους στην Δημόσια Διαβούλευση, καθώς  και για την παροχή των 

επιπρόσθετων πληροφοριών, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση mvasiliou@haicorp.com. Κατόπιν, η ΕΑΒ Α.Ε. θα αποστείλει στους αιτούντες 

οικονομικούς φορείς συμφωνητικό εχεμυθείας, προκειμένου αυτοί να το υπογράψουν και 

να το αποστείλουν / παραδώσουν στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. στο Σχηματάρι 

Βοιωτίας, 320 09 ή στα γραφεία της ΕΑΒ Α.Ε στον Πύργο Αθηνών, (Λεωφ. Μεσογείων 2-

4). Μαζί με το υπογεγραμμένο συμφωνητικό εχεμυθείας, οι οικονομικοί φορείς 

υποχρεούνται να υποβάλλουν και αντίγραφο του  καταστατικού τους, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη 

εκπροσώπησή τους. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το προαναφερθέν 

συμφωνητικό εχεμύθειας θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα μέλη της ένωσης ή από τον 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο για αυτό. Επίσης απαιτείται να προσκομιστεί 

αντίγραφο του καταστατικού και των λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων κάθε μέλους της 

ένωσης. Σε περίπτωση εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στην αλλοδαπή, τα ως άνω 

νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. 

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και 

πληροφοριών επί του επικείμενου διαγωνισμού, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης 

ενημερωτικών συναντήσεων – παρουσιάσεων των οικονομικών φορέων σε αρμόδια 

όργανα της ΕΑΒ Α.Ε., κατόπιν σχετικού αιτήματος των οικονομικών φορέων στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση mvasiliou@haicorp.com ή στο fax 22620-58717. 

 Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα 

αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε. www.haicorp.com με τα 

στοιχεία των οικονομικών φορέων, που συμμετείχαν στη διαδικασία. Για λόγους 

εμπιστευτικότητας, οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς δε 

θα δημοσιοποιηθούν. 

Η διάρκεια της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται στις 30 ημέρες από την 

ανάρτηση της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν τα σχόλια και τις 

παρατηρήσεις τους επί του Εντύπου που επισυνάπτεται στην παρούσα, το οποίο οφείλουν 

να αποστείλουν ηλεκτρονικά ή και να καταθέσουν αίτημα για διευκρινίσεις στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση mvasiliou@haicorp.com  της ΕΑΒ Α.Ε., με κοινοποίηση στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση Varouxi.Styliani@haicorp.com της ΕΑΒ Α.Ε. 
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Το παρόν έγγραφο με τα συνημμένα αρχεία του έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική  

ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε. www.haicorp.com . 

 

Σχετικά αρχεία 

1. Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών 

2. Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε. έναντι τρίτων. 

 

Τανάγρα, 25-10-2017  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε 

 

http://www.haicorp.com/

