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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διακήρυξη αριθμ. 859/2020
Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού
για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την
παροχή υπηρεσιών «Κάλυψης του προγράμματος
ασφάλισης Αστικής Ευθύνης της Ε.Α.Β. Α.Ε έναντι τρίτων,
για χρονική περίοδο δύο (2) ετών με δικαίωμα
μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους», συνολικού
προϋπολογισμού 750.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου
του φόρου ασφαλίστρων, χωρίς Φ.Π.Α.

C.P.V. : 66516000-0
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΔΡΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΤΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Θ.23

Πόλη

ΑΘΗΝΑ/ ΤΑΝΑΓΡΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

11527/ 32009

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR3/ GR241

Τηλέφωνο

22620 52000,-52608,-52891/ 210 7799622

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

mvasiliou@haicorp.com &
RAPTOPOULOU.Domna@haicorp.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

κα Μαρία Βασιλείου & κα Δόμνα Ραπτοπούλου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.haicorp.com/

Είδος-Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δημόσια Επιχείρηση, ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση - Νομικά Πρόσωπα της
Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Υποτομέας S1311) και η κύρια δραστηριότητά της είναι
η συντήρηση, επισκευή και κατασκευή εργοσυνόλων αεροσκαφών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες
www.promitheus.gov.gr

1.2

είναι

διαθέσιμες

από

την

προαναφερθείσα

διεύθυνση:

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών «Κάλυψης του προγράμματος ασφάλισης Αστικής
Ευθύνης της Ε.Α.Β. Α.Ε έναντι τρίτων, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών με δυνατότητα μονομερούς
παράτασης εκ μέρους της Ε.Α.Β. Α.Ε. για επιπλέον ένα (1) έτος», συνολικού προϋπολογισμού επτακοσίων
πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 66516000-0.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας
Διακήρυξης.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ) καθώς και όλες οι
συνεργαζόμενες
και/ή
θυγατρικές
της
εταιρείες,
συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών εργολάβων και/ή
υπεργολάβων αυτών, υπό την ιδιότητά τους αποκλειστικά σε σχέση με
την ασφαλισμένη Επαγγελματική Δραστηριότητα, έκαστου για τα
αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και οποιοδήποτε
μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος, υπάλληλος,
αλλά μόνο ενώ αυτοί ενεργούν με αυτή τους την ιδιότητα στο πλαίσιο
των καθηκόντων τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συντήρηση, επισκευή και κατασκευή εργοσυνόλων αεροσκαφών.

ΑΦΜ

094052358- Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δύο (2) έτη με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1)
επιπλέον έτος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γενική Αστική Ευθύνη και Αστική Ευθύνη Προϊόντος.

ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κάλυψη Ζημίων που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της περιόδου
ασφάλισης (Loss Occurrence).

OΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

100.000.000,00€ ανά γεγονός και στο σύνολο.
25.000.000,00€ σχετικά με το non Aviation Product Liability.
500.000,00€ Έξοδα ανάκλησης προϊόντος.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

250.000,00€ ανά ζημιογόνο γεγονός.

ΛΕΚΤΙΚΟ

AVN 98 7.3.07

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Α) Απώλειες ή ζημίες περιουσίας σε αεροσκάφος ή σε εξοπλισμό
αεροσκάφους (Hangar Keepers Liability). Συμπεριλαμβάνεται και η
ευθύνη δοκιμαστικών πτήσεων (test flights) καθώς και η δοκιμή
κινητήρων (engine tests).
Β) Σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες τρίτων - Αεροπορικού κινδύνου
(Aviation Premises Liability).
Γ) Σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες από προϊόντα / κατασκευές της
ΕΑΒ (Aviation Product Liability Non Aviation Product Liability/
Grounding Liability).
Δ) Έξοδα Ανάκλησης προϊόντος (Product Recall).
Κάλυψη εργασιών εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της ΕΑΒ.
Πόλεμος Κοινωνικές και πολιτικές ταραχές/ Τρομοκρατικές ενέργειες
(AVN 52E).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Πυρηνικά (AVN 38B 22.7.96)
Δόλος
Παύση Εργασίας
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Πυρηνικός Κίνδυνος
Εξαίρεση Αμιάντου
Θόρυβος/ Μόλυνση/ άλλος κίνδυνος (AVN46B 1.10.96).
ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ευθύνες για τις οποίες έχει κριθεί υπεύθυνη η ΕΑΒ σύμφωνα με τον
νόμο/εργατικές απαιτήσεις.
Έξοδα για αποκατάσταση οποιουδήποτε λάθους εργασίας για την
οποία είναι υπεύθυνη η ΕΑΒ.
Ευθύνες αναληφθείσες από την ΕΑΒ με συμφωνία Σύμφωνα με την
Σύμβαση.
Ευθύνη που πηγάζει από τη λειτουργία ενός πύργου αεροπορικού
ελέγχου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Παγκοσμίως (world wide).

EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ελληνικό και Αρμόδια τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Τα συνολικά μικτά ασφάλιστρα ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων
πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του
φόρου ασφαλίστρων, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(750.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων, χωρίς Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονική περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα μονομερούς
παράτασης εκ μέρους της Ε.Α.Β. Α.Ε. για επιπλέον ένα (1) έτος.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της χαμηλότερης τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,



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

1

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2
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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»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



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



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,



του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)



του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,



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



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”



του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»



της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,



του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και της οδηγίας (EE)
2016/680 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου,



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
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Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής προσφορών την 19-02-2020, και ώρα
09:00.

1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 16-01-2020.
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
(1). Tο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) την 16-01-2020.
(2). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
(3). Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τοπικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
(4). Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
(5). Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε., στη διεύθυνση (URL) :
http://www.haicorp.com στην διαδρομή : Εταιρικά Νέα ►Προκηρύξεις- Διαγωνισμοί ►Σε εξέλιξη.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους 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, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων 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
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
• η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα της, Παράρτημα Α – Αντικείμενο της Σύμβασης,
Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς, Παράρτημα Γ - Συμφωνητικό Εχεμυθείας,
Παράρτημα Δ - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής,
• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά.
Για το σκοπό αυτό, με την υποβολή τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων επί των όρων της διακήρυξης (π.χ.
ερωτηματολόγιο σχετικά με τα στοιχεία αξιολόγησης κινδύνου κλπ), ή με την υποβολή της προσφοράς
τους, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προβούν στην υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή του
«Συμφωνητικού Εχεμυθείας», με το οποίο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν μυστική κάθε
πληροφορία, γραπτή ή προφορική, που θα περιέλθει σε γνώση τους ή που θα τους παρασχεθεί από την
ΕΑΒ Α.Ε και να μην δημοσιοποιήσουν ή/ και αποκαλύψουν αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς
προηγουμένη γραπτή άδεια της ΕΑΒ.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 15:00 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ταυτόχρονα
με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος παροχής διευκρινίσεων, ο οικονομικός φορέας οφείλει να
υποβάλλει το Συμφωνητικό Εχεμυθείας του Παραρτήματος Γ, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο3.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που
τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3

Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β΄1924/2017(άρθρο 14)
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και εκτός από την ελληνική, και στην
αγγλική γλώσσα, μερικά, όπου αυτό απαιτείται.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.4
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)5.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 6.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.7
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 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
4

5

6

7

Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
Επιτρέπεται 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 πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43
του ν. 4605/2019.
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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.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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 και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4. Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσιτών ασφάλισης
και κάθε είδους ασφαλιστικών διαμεσολαβητών εν γένει στον παρόντα διαγωνισμό. Επιπλέον,
ασφαλιστική εταιρεία, της οποίας η Άδεια Λειτουργίας ανακλήθηκε έστω και προσωρινά στη διάρκεια
της τελευταίας τριετίας, για οποιονδήποτε λόγο, δε θα γίνεται δεκτή στον διαγωνισμό.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δέκα
χιλιάδων ευρώ (10.000,00€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
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αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. 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 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,
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),
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).
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.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο 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.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή 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: 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 τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας 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 περιπτώσεις
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3. 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 (αυτoκάθαρση). 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 τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, ειδικότερα την παροχή ασφαλιστικών
υπηρεσιών υπό μορφή ασφαλιστικής εταιρείας ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να έχουν την άδεια να παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες από την αρμόδια εποπτική αρχή ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι
μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επιμελητήριο και να διαθέτουν την απαιτούμενη από τον ν.4364/2016 για την «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011,
σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί
της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13), Άδεια Λειτουργίας, όπως αυτή πιστοποιείται
από την αρμόδια Εποπτική Αρχή Ασφαλιστικών Εταιριών.
Ειδικότερα, απαιτείται να έχουν Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια εποπτική αρχή
ασφαλίσεων, είτε για την τρέχουσα λειτουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα είτε για την ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησής τους, με βάση τα στοιχεία της
τελευταίας τριετίας (μέσος όρος ετών 2017- 2018- 2019), ίσο με τον προϋπολογισμό της παρούσας
διακήρυξης, ήτοι επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000,00€).
β) να έχουν καθαρή θέση για την οικονομική χρήση, ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €).
γ) να έχουν όλοι οι αντασφαλιστές τους (συμβατικοί ή/και προαιρετικοί) πιστοληπτική αξιολόγηση
τουλάχιστον διαβάθμισης Α από διεθνή οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ενδεικτικά :
Standard & Poors, Moody’s, AM Best κ.λ.π.).
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των ετών 2017, 2018 και 2019, να έχουν συνάψει ή να
συμμετέχουν συνασφαλιστικά ή αντασφαλιστικά τουλάχιστον σε ένα (1) συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης
έναντι τρίτων, με συνολικό όριο ευθύνης τουλάχιστον εικοσιπέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €).
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), 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.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
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.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ8 καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
8

Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
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αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 -2.2.6).
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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν9.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά10:
9
10

Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 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, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων11
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
11
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται να προσκομισθούν όλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν :
Α) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης.12
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Β) Βεβαίωση/ πιστοποιητικό της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ασφαλιστικών εταιρειών, είτε για την
τρέχουσα λειτουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα είτε για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην
Ελλάδα, από την οποία προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας λειτουργεί νόμιμα και δραστηριοποιείται
στον συγκεκριμένο ασφαλιστικό κλάδο.
Σε περίπτωση αλλοδαπού οικονομικού φορέα, προσκομίζεται Βεβαίωση/ πιστοποιητικό της Εποπτικής
Αρχής ασφαλιστικών εταιρειών, είτε για την εν ισχύ λειτουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα, είτε για
την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
Α) Δήλωση περί του ετήσιου ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 καθώς και
δημοσιευμένους Ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για τα ίδια έτη. Εάν ο οικονομικός φορέας, για
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, η
καταλληλότητα του οποίου εναπόκειται στην κρίση της ΕΑΒ.

12

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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Αλλοδαποί συμμετέχοντες οι οποίοι λειτουργούν στην Ελλάδα υπό μορφή υποκαταστήματος ή υπό
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή θυγατρικές αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών, μπορούν να
υποβάλλουν, όπου αυτό επιτρέπεται με βάση τον Ν.4364/2016, ισολογισμούς της έδρας τους ή της
μητρικής τους επιχείρησης (του κλάδου των αναφερομένων στην παρούσα καλύψεων).
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/ κοινοπραξίας, η ανωτέρω προϋπόθεση αφορά σε όλα τα μέλη της
ένωσης/ κοινοπραξίας, που συμμετέχουν στο κεφάλαιο κάλυψης (όρια ασφαλιζόμενων κινδύνων).
Εάν η επιχείρηση του οικονομικού φορέα λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει
Ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
Β) Εκ των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να προκύπτει ότι η καθαρή θέση του
οικονομικού φορέα είναι ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €).
Γ) Κατάλογο με τους αντασφαλιστές τους (συμβατικούς ή/και προαιρετικούς εφόσον υπάρχουν)
συνοδευόμενο με εκτύπωση από την ιστοσελίδα του οίκου αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όπου
θα αναφέρεται η πιστοληπτική ικανότητα κάθε αντασφαλιστή.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν :
Α) Κατάλογο συμβάσεων της τελευταίας τριετίας (2017,2018,2019) με τουλάχιστον ένα (1) συμβόλαιο
Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, με συνολικό όριο ευθύνης τουλάχιστον είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ
(25.000.000,00 €).
Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται με τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα. Ως τέτοια
λαμβάνονται υπόψη, τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια κ.λ.π.) ή βεβαιώσεις περί ορθής εκτέλεσης
των παρασχεθεισών υπηρεσιών ή αντίγραφα συμβάσεων ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα
στοιχεία που δίδονται στον ανωτέρω κατάλογο είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΒ
διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία που θα υποβληθούν και να ζητήσει πληροφορίες για την
διαχείριση των συμβάσεων που ο οικονομικός φορέας οα συμπεριλάβει στον ως άνω κατάλογο,
απευθυνόμενη απευθείας στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων/
στοιχείων για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, προς εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού ΕΕ
2016/679 27.04.2016.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.13
Β.9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - Όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα κλπ του όρου 2.2.8.2. , που θα
κατατεθούν από τους Διαγωνιζόμενους πρέπει να είναι πρωτότυπα ή απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα
δημοσίων εγγράφων. Σχετικά με τις επικυρώσεις αντιγράφων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.42510/14.
Όπου αναφέρεται η υποβολή «Υπεύθυνης Δήλωσης», ως τέτοια νοείται, για τις μεν ελληνικές επιχειρήσεις
η «Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86», για τις δε αλλοδαπές επιχειρήσεις, δήλωση ανάλογης αποδεικτικής
ισχύος. Ως τέτοια νοείται ένορκη βεβαίωση, ή όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του οικονομικού φορέα.
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και θα πρέπει να
έχουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών προ της υποβολής τους.
Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των νομίμων επικυρωμένων,
είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζομένης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας
«Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν.1497/84), ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητα τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει 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 στην χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

13

Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
χαμηλότερης τιμής.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά 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.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5.), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
Σελίδα 22

Διακήρυξη αριθ. 859/ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα14, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

14

Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείoυ
τύπου PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της διακήρυξης (Παράρτημα Δ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίεςανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
“Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Έγγραφο
Σύμβασης
(ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703
_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662463640362
9%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α - Αντικείμενο της Σύμβασης , της Διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Στην Τεχνική Προσφορά οι οικονομικοί φορείς περιλαμβάνουν:
(α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν:
i. Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με όλους τους όρους του Παραρτήματος Α.
ii. τα ακριβή ποσοστά συμμετοχής των Προαιρετικών και των Συμβατικών αντασφαλιστών
τους
iii. Το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
(β) Συνοπτική παρουσίαση του οικονομικού φορέα καθώς και του τρόπου υλοποίησης της σύμβασης ώστε
να πληρούνται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
(χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β - Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, της
διακήρυξης:
Το προσφερόμενο τίμημα δίνεται σε ευρώ (€) για το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών του
Παραρτήματος Α ( συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων, χωρίς Φ.Π.Α.).
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το
σύνολο του υπηρεσιών του Παραρτήματος Α.
Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης, σε μορφή pdf.
Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου και του
φόρου ασφαλίστρων, με τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού
ασφαλιστηρίου, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο (εργοστάσιο της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας)
και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
όπως καθορίζεται στην παρούσα.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία 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 την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 05-03-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί 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. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης , ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
και
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
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συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του αρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη
διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
παρούσας Διακήρυξης ή/ και της σχετικής σύμβασης και πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
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.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή 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 αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασία. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 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 αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2
της παρούσας, εφόσον 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 τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

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 άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με
απόφαση της ΕΑΒ.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η 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.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4364/16 ήτοι τα ασφάλιστρα
θα προπληρώνονται. Θα καταβληθούν σε ισόποσες δόσεις (μία δόση ανά εξάμηνο). Η πρώτη δόση θα
καταβληθεί με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού/ειδοποιητηρίου πληρωμής του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
Ο Ανάδοχος για κανένα λόγο δεν θα συναρτά την εκ μέρους του εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών
του καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την πληρωμή του εκ μέρους της ΕΑΒ.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου ασφαλίστρων, με τον συντελεστή που θα
ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού ασφαλιστηρίου, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
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ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’
ύλην αρμόδια υπηρεσία της ΕΑΒ, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα
τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η
πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του
αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση
μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΑΒ για επιπλέον ένα (1) έτος.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
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υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
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εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

6.6 Λοιποί Όροι
Απαγορεύεται ρητά η οιαδήποτε ενεχυρίαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την
σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. Επιτρέπεται μόνον η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου
σε εγκεκριμένα Ελληνικά Πιστωτικά Τραπεζικά Ιδρύματα και τούτο μόνον κατόπιν προηγούμενης
έγγραφης συμφωνίας / έγκρισης της ΕΑΒ ΑΕ.
Καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου αλλά και για πέντε (5) έτη μετά την λήξη της, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει έναντι της ΕΑΒ ΑΕ την ρητή υποχρέωση να μην γνωστοποιεί σε οιονδήποτε τρίτο
οποιαδήποτε στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της
σύμβασης. Ομοίως απαγορεύεται ρητά να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση.
Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της παρούσας, αποδέχεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων
της ΕΑΒ ΑΕ όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες του και των επί τόπου συνθηκών, χωρίς περιορισμούς και
προϋποθέσεις και χωρίς να δύναται εκ των υστέρων να επικαλεστεί άγνοια συνθηκών ή/και γεγονότων,
πλην αυτών της ανώτερης βίας.
Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την παρούσα σύμβαση
ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Τανάγρα, 14.01.2020
Για την ΕΑΒ ΑΕ
Γεώργιος Θ. Μαζαράκος
Διευθύνων Σύμβουλος

DOMNA
RAPTOPOULOU

Digitally signed by
DOMNA RAPTOPOULOU
Date: 2020.01.16 10:09:48
+02'00'
Ακριβές Αντίγραφο

Το παρόν αναρτάται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: Τ.Θ. 23, 320 09, Σχηματάρι, Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ: ……..
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
συμπεριλαμβάνονται αμφότερες οι ημέρες
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: € ...........
ΑΚΥΡΩΣΗ:
Εάν τα ασφάλιστρα ορίζονται σε μη προσαρμόσιμη βάση, τα ασφάλιστρα που παρακρατούνται από τους
Ασφαλιστές σε περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου από τον Ασφαλισμένο υπολογίζονται με βάση τη
συνημμένη Κλίμακα Ακύρωσης (Α).
ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Στην περίπτωση που η ασφάλιση δεν καλύπτει οποιαδήποτε Τμήματα ή Επεκτάσεις, να εισαχθούν οι
φράσεις «Δεν ασφαλίζεται και παραλείπεται δυνάμει του παρόντος» στα εν λόγω Τμήματα ή Επεκτάσεις.
Ασφάλιση Ευθύνης για Αεροπορικά Προϊόντα και Καθήλωση στο Έδαφος – Τμήμα 1
Κάλυψη Α – Ευθύνη για Αεροπορικά Προϊόντα
__ € ....................... ......... οποιοδήποτε μεμονωμένο Συμβάν και Συνολικά για όλα τα Συμβάντα.
Κάλυψη Β – Καθήλωση στο Έδαφος
___ € ........................ .......οποιαδήποτε μεμονωμένη Καθήλωση και συνολικά για όλα τα περιστατικά
Καθήλωσης στο Έδαφος.
Συνδυασμός Κάλυψης Α και Κάλυψης Β.
___ € ........................ ........ Συνολικά
Ασφάλιση Ευθύνης για Συνεργάτες – Τμήμα 2
___ € ........................ ........ οποιοδήποτε μεμονωμένο Συμβάν.
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Ασφάλιση Ευθύνης για Αεροπορικές Εγκαταστάσεις και Ευθύνης Διαχειριστών Υπόστεγων
Αεροσκαφών – Τμήμα 5
___ € ........................ ...... οποιοδήποτε μεμονωμένο Συμβάν.
Απαλλαγή αναφορικά με την Ευθύνη Διαχειριστών Υπόστεγων Αεροσκαφών σε Πτήση

€

Επέκταση Ανάκλησης Αεροπορικών Προϊόντων
___ € ..................... ........ οποιαδήποτε μεμονωμένη ανάκληση και Συνολικά, εντός του Ορίου Ευθύνης του
Τμήματος 1 και όχι επιπρόσθετα σε αυτό.
Επέκταση Σωματικής Βλάβης
______ €........................ .............................. οποιοδήποτε μεμονωμένο παράπτωμα και Συνολικά, εντός του
Ορίου Ευθύνης για όλα τα Τμήματα τα οποία αφορά και όχι επιπρόσθετα σε αυτά.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Διεθνώς
AVN 98 7.3.07
Οι Ασφαλιστές, ως αντάλλαγμα για την καταβολή του ασφαλίστρου, με βάση τις πληροφορίες που
παρέχονται από τον Ασφαλισμένο στους Ασφαλιστές και με την επιφύλαξη των όρων, προϋποθέσεων,
περιορισμών και εξαιρέσεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, συμφωνούν τα εξής:
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ Α - ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για την καταβολή, εκ μέρους του Ασφαλισμένου, όλων των ποσών που ο Ασφαλισμένος θα υποχρεωθεί
νομικά να καταβάλει ως αποζημίωση για Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία προκαλούμενη από Συμβάν που
προκύπτει από τον Κίνδυνο Προϊόντων.
Εξαιρέσεις στην Κάλυψη Α
Η παρούσα Κάλυψη Α δεν ισχύει για:
(A) οποιαδήποτε υποχρέωση την οποία δύναται να έχει ο Ασφαλισμένος ή ο Ασφαλιστής του δυνάμει
οποιασδήποτε νομοθεσίας περί ευθύνης εργοδοτών και αποζημίωσης εργαζομένων, νομοθεσίας περί
αποζημίωσης ανεργίας ή επιδομάτων αναπηρίας, ή δυνάμει οποιασδήποτε παρόμοιας νομοθεσίας, ή
Σωματική Βλάβη οποιουδήποτε εργαζομένου του Ασφαλισμένου που προκύπτει από και κατά τη διάρκεια
της απασχόλησης του εργαζομένου από τον Ασφαλισμένο·
(B) απώλεια χρήσης οποιουδήποτε Αεροσκάφους που δεν έχει υποστεί ζημία ή δεν έχει καταστραφεί·
(C) νομική ευθύνη την οποία φέρει ο Ασφαλισμένος αποκλειστικά λόγω της κυριότητας ενός Αεροπορικού
Προϊόντος από τον Ασφαλισμένο·
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(D) νομική ευθύνη που προκύπτει από οποιονδήποτε περιορισμό ή ανάκληση χρήσης Αεροπορικού
Προϊόντος που δεν εμπλέκεται πραγματικά σε Συμβάν·
(E) Υλική Ζημία σε
(i)
οποιοδήποτε Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρο ή οποιοδήποτε Αεροπορικό Προϊόν που αποτελεί
μέρος ενός τέτοιου Διαστημικού Οχήματος ή Δορυφόρου, πλήρως ή εν μέρει ολοκληρωμένο, ή
οποιεσδήποτε δαπάνες που προκύπτουν ως επακόλουθο ή αποτέλεσμα της αντικατάστασης ή
επισκευής οποιουδήποτε τέτοιου Διαστημικού Οχήματος ή Δορυφόρου· και
(ii)
οποιοδήποτε Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρο που ανήκει σε τρίτους, πλήρως ή εν μέρει
ολοκληρωμένο, μετά την παράδοση του εν λόγω Διαστημικού Οχήματος ή Δορυφόρου σε τοποθεσία
εκτόξευσης, αλλά η παρούσα εξαίρεση δεν ισχύει εάν η εν λόγω Υλική Ζημία προκληθεί από
Αεροσκάφος ή Αεροπορικό Προϊόν που αποτελεί μέρος του εν λόγω Αεροσκάφους·
(F) Υλική Ζημία σε οποιοδήποτε Όχημα Εκτόξευσης ή οποιοδήποτε Αεροπορικό Προϊόν που αποτελεί μέρος
ενός τέτοιου Οχήματος Εκτόξευσης ή οποιεσδήποτε δαπάνες που προκύπτουν ως επακόλουθο ή
αποτέλεσμα της αντικατάστασης ή επισκευής του εν λόγω Οχήματος Εκτόξευσης, αλλά η παρούσα εξαίρεση
δεν ισχύει εάν η εν λόγω Υλική Ζημία προκληθεί από Αεροσκάφος ή Αεροπορικό Προϊόν που αποτελεί μέρος
του εν λόγω Αεροσκάφους.

ΚΑΛΥΨΗ Β - ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Για την καταβολή, εκ μέρους του Ασφαλισμένου, όλων των ποσών που θα υποχρεωθεί νομικά να καταβάλει
ο Ασφαλισμένος ως αποζημίωση για την απώλεια χρήσης ενός ολοκληρωμένου Αεροσκάφους, η οποία
λαμβάνει χώρα μετά την παράδοση σε και την παραλαβή από αγοραστή ή αγοραστές ή φορέα ή φορείς
εκμετάλλευσης του εν λόγω Αεροσκάφους για τη διεξαγωγή αεροπορικών δραστηριοτήτων και η οποία
προκαλείται από Καθήλωση στο Έδαφος λόγω Συμβάντος που προκύπτει από τον Κίνδυνο Προϊόντων.
Εξαιρέσεις στην Κάλυψη Β
Η παρούσα Κάλυψη Β δεν ισχύει για:
(A) απώλεια χρήσης οποιουδήποτε Αεροσκάφους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, εργασιών γενικής
επισκευής ρουτίνας ή μετατροπής ή κατά την τροποποίησή του για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την
Καθήλωση στο Έδαφος·
(B) απώλεια χρήσης οποιουδήποτε Στρατιωτικού Αεροσκάφους·
(C) απώλεια χρήσης οποιουδήποτε Διαστημικού Οχήματος, Δορυφόρου ή Οχήματος Εκτόξευσης·
(D) οποιοδήποτε Αεροσκάφος μετά τον χαρακτηρισμό του από τον Κύριο Κατασκευαστή ή που απαιτείται
από τη διεύθυνση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA) ή την Ομοσπονδιακή
Διοίκηση Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (FAA) ή άλλη παρόμοια αρχή πολιτικής
αεροπορίας να παύσει κάθε δραστηριότητα πτήσης λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του,
καθώς το Αεροσκάφος έχει φτάσει στο τέλος του ασφαλούς λειτουργικού βίου του ή τον έχει υπερβεί.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Όσον αφορά την ασφάλιση που παρέχεται σύμφωνα με το παρόν Τμήμα, οι Ασφαλιστές:
(A) θα υπερασπίζονται τον Ασφαλισμένο σε κάθε αγωγή εναντίον του για Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία ή
απώλεια χρήσης, ακόμα και εάν η εν λόγω αγωγή είναι αβάσιμη, ψευδής ή δόλια· ωστόσο, οι Ασφαλιστές
δύνανται να διενεργούν οποιαδήποτε έρευνα, διαπραγμάτευση και διακανονισμό οποιασδήποτε αξίωσης ή
αγωγής όπως κρίνουν σκόπιμο·
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(B) θα καταβάλλουν τα εξής ποσά:
(i) τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν κατά την υπεράσπιση του Ασφαλισμένου στο πλαίσιο
οποιασδήποτε τέτοιας αγωγής·
(ii) ασφάλιστρα εγγυήσεων για την αποδέσμευση κατασχέσεων για ποσό που δεν υπερβαίνει το Όριο
Ευθύνης του παρόντος Τμήματος και ασφάλιστρα εγγυήσεων προσφυγής που απαιτούνται σε κάθε
εν λόγω αγωγή, χωρίς ωστόσο να φέρουν οποιαδήποτε υποχρέωση υποβολής αίτησης για τις εν
λόγω εγγυήσεις ή προσκόμισης των εν λόγω εγγυήσεων·
(iii) έξοδα ανακτήσιμα έναντι του Ασφαλισμένου και τόκους που υπολογίζονται από την έκδοση της
απόφασης έως την καταβολή, την προσφορά ή την κατάθεση στο δικαστήριο από τους Ασφαλιστές
μέρους του ποσού της εν λόγω απόφασης που δεν υπερβαίνει το εφαρμοστέο όριο ευθύνης των
Ασφαλιστών. Εάν το ποσό της απόφασης υπερβαίνει το εφαρμοστέο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών,
οι Ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν μόνο το ποσοστό των εν λόγω εξόδων και τόκων στο
οποίο αντιστοιχεί το εφαρμοστέο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών στο ποσό της εν λόγω απόφασης.
Τα ποσά που προκύπτουν με τη συναίνεση των Ασφαλιστών δυνάμει της παρούσας είναι πληρωτέα από
τους Ασφαλιστές επιπρόσθετα στο εφαρμοστέο Όριο Ευθύνης του παρόντος Τμήματος. Ωστόσο, οι
Ασφαλιστές δεν υποχρεούνται να υπερασπιστούν τον Ασφαλισμένο στο πλαίσιο οποιασδήποτε αγωγής ή να
καταβάλουν οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες και ασφάλιστρα που προκύπτουν πέραν του συνολικού Ορίου
Ευθύνης δυνάμει του παρόντος Τμήματος και, σε αυτή την περίπτωση, ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να
πάρει τον έλεγχο της διαδικασίας από τους Ασφαλιστές.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Α ΚΑΙ Β
Το παρόν Τμήμα δεν ισχύει για:
(A) νομική ευθύνη που προκύπτει από τον χειρισμό ή τη χρήση Αεροπορικού Προϊόντος που Ανήκει στον
Ασφαλισμένο ή έχει δοθεί ως δάνειο σε αυτόν ή, εκτός περιπτώσεων που αφορούν κάλυψη Καθήλωσης στο
Έδαφος, ενόσω το εν λόγω Αεροπορικό Προϊόν είναι στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου·
(B) Υλική Ζημία σε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει, μισθώνεται ή ενοικιάζεται στον Ασφαλισμένο, ή που
καταλαμβάνεται ή χρησιμοποιείται από αυτόν, ή που τελεί υπό τη μέριμνα, την επιμέλεια ή τον έλεγχο αυτού
κατά τον χρόνο του Συμβάντος, εκτός περιπτώσεων που αφορούν ολοκληρωμένο Αεροσκάφος που έχει
επιστραφεί προσωρινά στον Ασφαλισμένο για τροποποίηση ή επισκευή ή το οποίο πραγματοποιεί πτήση με
αεροπορικό πλήρωμα του Ασφαλισμένου μετά την παραλαβή του από αγοραστή ή μισθωτή·
(C) απώλεια χρήσης Αεροσκάφους:
(i)
η οποία προκαλείται από υπαίτια μη εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης του
Ασφαλισμένου να θέσει στη διάθεση ή να παραδώσει ένα Αεροπορικό Προϊόν στον αγοραστή ή τον
φορέα εκμετάλλευσης του εν λόγω Αεροσκάφους·
(ii)
η οποία λαμβάνει χώρα κατά την περίοδο που ο Ασφαλισμένος δεν ασκεί δέουσα επιμέλεια
για την εξεύρεση και την εξάλειψη της αιτίας της απώλειας χρήσης·
(D) νομική ευθύνη για τα έξοδα ή τις δαπάνες του Ασφαλισμένου για την επιθεώρηση, επισκευή, μετατροπή,
τροποποίηση, αντικατάσταση ή για εργασία που ολοκληρώθηκε από ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου σε ένα
Αεροπορικό Προϊόν ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του οποίου αποτελεί μέρος, λόγω ελαττώματος ή
ανεπάρκειας που είναι γνωστή ή υπάρχουν υπόνοιες ότι υπάρχει σε Αεροπορικό Προϊόν που δεν εμπλέκεται
πραγματικά σε Συμβάν·
(E) οποιαδήποτε ευθύνη για Υλική Ζημία σε περιουσιακό στοιχείο οποιασδήποτε κυβέρνησης την οποία,
απουσία της παρούσας ασφάλισης, αναλαμβάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση βάσει σύμβασης ή συμφωνίας ή
με άλλο τρόπο, και τα ασφάλιστρα της παρούσας σύμβασης δεν προβλέπουν την εν λόγω κάλυψη.
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Οπουδήποτε χρησιμοποιούνται στο παρόν Τμήμα οι ακόλουθοι όροι, έχουν την έννοια που αναφέρεται
παρακάτω:
(A) Αεροσκάφος
Ως Αεροσκάφος νοείται ένα αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, οχημάτων που κινούνται σε
στρώμα αέρος /αερόστρωμνων οχημάτων (χόβερκραφτ), αεροσκαφών ελαφρύτερων του αέρα και
ελικοπτέρων.
(B) Αεροπορικό Προϊόν
Ως Αεροπορικό Προϊόν νοείται ένα ολοκληρωμένο Αεροσκάφος ή Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρος και
οποιοδήποτε αντικείμενο που αποτελεί μέρος του ή που παρέχεται για εγκατάσταση σε ή για χρήση σε
σχέση με ή ως ανταλλακτικό για Αεροσκάφος ή Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρο, συμπεριλαμβανομένων
εργαλείων και εξοπλισμού υπηρεσιών εδάφους. Επίσης, ο όρος περιλαμβάνει το διδακτικό υλικό, τις οδηγίες,
τα εγχειρίδια, τα σχέδια, τα δεδομένα μελέτης ή άλλα δεδομένα ή οποιοδήποτε αντικείμενο για το οποίο
έχουν δοθεί ή παρασχεθεί συμβουλές μελέτης ή άλλες συμβουλές, υπηρεσίες και εργασίες από τον
Ασφαλισμένο σε σχέση με Αεροσκάφος ή Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρο.
(C) Σωματική Βλάβη
Ως Σωματική Βλάβη νοείται σωματική βλάβη, αδιαθεσία ή ασθένεια, συμπεριλαμβανομένου θανάτου που
προκαλείται οποιαδήποτε στιγμή από αυτήν.
(D) Καθήλωση στο Έδαφος
Ως Καθήλωση στο Έδαφος νοείται η πλήρης και συνεχής απόσυρση από όλες τις δραστηριότητες πτήσης
ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα ενός ή περισσότερων Αεροσκαφών, λόγω υποχρεωτικού διατάγματος της
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA) ή της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (FAA) ή οποιασδήποτε παρόμοιας αρχής πολιτικής αεροπορίας, λόγω
υπονοιών ύπαρξης ή λόγω υπάρχοντος ή φερόμενου ελαττώματος, προβλήματος ή κατάστασης που
επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία δύο ή περισσότερων παρόμοιων Αεροσκαφών και που είναι αποτέλεσμα
ενός Συμβάντος.
Η Καθήλωση στο Έδαφος θεωρείται ότι αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ το πρώτο
τέτοιο διάταγμα μετά από ένα Συμβάν κατά τη Περίοδο Ισχύος του Ασφαλιστηρίου και συνεχίζεται έως την
ημερομηνία ανάκλησης ή λήξης ισχύος του τελευταίου τέτοιου διατάγματος που αφορά υπόνοιες ύπαρξης,
υπάρχον ή φερόμενο ελάττωμα, πρόβλημα ή κατάσταση.
Η εν λόγω Καθήλωση στο Έδαφος θεωρείται ότι εμπίπτει στην Περίοδο Ισχύος του Ασφαλιστηρίου του
Συμβάντος που αποκάλυψε το εν λόγω ελάττωμα, σφάλμα ή κατάσταση.
(E) Ασφαλισμένος
Ως Ασφαλισμένος νοείται ο Ασφαλισμένος που κατονομάζεται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε εκτελεστικού στελέχους, υπαλλήλου, εταίρου, διοικητικού συμβούλου ή μετόχου αυτού, ενώ
ενεργεί στο πλαίσιο των καθηκόντων του με την ανωτέρω ιδιότητα.
(F) Όχημα Εκτόξευσης
Ως Όχημα Εκτόξευσης νοείται οποιοδήποτε όχημα, συμπεριλαμβανομένων μερών που αποκολλώνται καθ’
οδόν, το οποίο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή προορίζεται για να αποστείλει στο διάστημα ή να θέσει σε
τροχιά οποιοδήποτε Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρο, συμπεριλαμβανομένων επανδρωμένων και μη
επανδρωμένων οχημάτων.
(G) Στρατιωτικό Αεροσκάφος
Ως Στρατιωτικό Αεροσκάφος νοείται Αεροσκάφος που ανήκει, χρησιμοποιείται ή είναι στην κατοχή των
ενόπλων δυνάμεων οποιασδήποτε κυβέρνησης, με δεδομένο ότι ένα Αεροσκάφος που έχει μισθωθεί ή
ναυλωθεί στις ένοπλες υπηρεσίες οποιασδήποτε κυβέρνησης δεν θεωρείται Στρατιωτικό Αεροσκάφος.
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(H) Πύραυλος
Ως Πύραυλος νοείται οποιαδήποτε μη επανδρωμένη, αυτοκινούμενη διάταξη (εκτός Οχήματος Εκτόξευσης),
ικανή να πραγματοποιεί ελεύθερη πτήση, είτε αυτοελεγχόμενη είτε όχι, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε
επίγειου εξοπλισμού υποστήριξης ή ελέγχου που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτήν.
Μετά την άφιξη ενός Πυραύλου σε μια τοποθεσία εκτόξευσης, ο εν λόγω Πύραυλος θεωρείται ότι δεν Ανήκει
στον Ασφαλισμένο, δεν έχει δοθεί ως δάνειο σε αυτόν, δεν βρίσκεται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό του και
δεν πραγματοποιεί πτήση με χειρισμό από αυτόν.
Όταν ο Ασφαλισμένος απομακρύνει έναν Πύραυλο από μια τοποθεσία εκτόξευσης ή ανακτήσει έναν
Πύραυλο μετά την ολοκλήρωση της πτήσης του, με σκοπό την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις του
Ασφαλισμένου, με την εξαίρεση μιας τοποθεσίας εκτόξευσης, ο εν λόγω Πύραυλος θεωρείται ότι είναι στην
κατοχή ή υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου, έως ότου ο εν λόγω Πύραυλος να φτάσει ξανά σε τοποθεσία
εκτόξευσης ή ο Ασφαλισμένος να παραδώσει την κατοχή του Πυραύλου σε πρόσωπο ή οργανισμό που δεν
είναι Ασφαλισμένος δυνάμει του παρόντος Τμήματος.
(I) Συμβάν
Ως Συμβάν νοείται ένα ατύχημα ή περιστατικό (εκτός από Καθήλωση στο Έδαφος) ή μια συνεχής ή
επαναλαμβανόμενη έκθεση σε συνθήκες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ισχύος του
Ασφαλιστηρίου, η οποία προκύπτει από τον Κίνδυνο Προϊόντων και προκαλεί Σωματική Βλάβη ή Υλική
Ζημία μη αναμενόμενη ή μη σκοπούμενη από τον Ασφαλισμένο. Κάθε ζημία που προκύπτει από έκθεση σε
ουσιαστικά τις ίδιες γενικές συνθήκες θεωρείται ότι προκύπτει από ένα Συμβάν.
(Ζ) Ανήκει σε
Αεροπορικό Προϊόν στο οποίο ο Ασφαλισμένος διατηρεί τον τίτλο δυνάμει σύμβασης πώλησης υπό όρους,
σύμβασης μίσθωσης, υποθήκης επί περιουσιακών στοιχείων ή παρόμοιας επιβάρυνσης θεωρείται ότι δεν
Ανήκει στον Ασφαλισμένο.
(Ι) Κύριος Κατασκευαστής
Ως Κύριος Κατασκευαστής νοείται οποιοσδήποτε κατασκευαστής που πωλεί το Αεροπορικό Προϊόν του
απευθείας σε αγοραστή Αεροσκάφους ή/και συνάπτει σύμβαση πώλησης με αυτόν.
(ΙΑ) Κίνδυνος Προϊόντων
Ως Κίνδυνος Προϊόντων νοείται ο χειρισμός ή η χρήση (εκτός χειρισμού ή χρήσης από τον Ασφαλισμένο) ή η
ύπαρξη οποιασδήποτε κατάστασης σε ένα Αεροπορικό Προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι, όσον αφορά την
Κάλυψη Α - Ευθύνη για Αεροπορικά Προϊόντα, το εν λόγω Αεροπορικό Προϊόν έχει παύσει να είναι στην
κατοχή ή υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου· μολαταύτα, νοείται και συμφωνείται ότι η αποζημίωση που
παρέχεται από το παρόν Τμήμα δεν καθίσταται άκυρη όταν ένα ολοκληρωμένο Αεροσκάφος επιστρέφεται
προσωρινά στον Ασφαλισμένο για τροποποίηση ή επισκευή ή ενώ πραγματοποιεί πτήση με ιπτάμενο
προσωπικό του Ασφαλισμένου, μετά την παραλαβή του από αγοραστή ή μισθωτή.
(ΙΒ) Υλική Ζημία
Ως Υλική Ζημία νοείται η φυσική απώλεια ή ζημία ή καταστροφή ενός υλικού περιουσιακού στοιχείου,
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας χρήσης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.
(ΙΓ) Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρος
Ως Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρος νοείται ένα διαστημικό σκάφος ή δορυφόρος, συμπεριλαμβανομένων
μερών που αποκολλώνται καθ’ οδόν, το οποίο έχει σχεδιαστεί να ταξιδεύει προς και από το διάστημα ή στο
διάστημα ή σε οποιαδήποτε τροχιά.
(ΙΔ) Κύκλος Εργασιών
Ως Κύκλος Εργασιών νοείται η τιμή πώλησης του/των Αεροπορικού/-ών Προϊόντος/-ων κατά τη διάρκεια της
Περιόδου Ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
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ΟΡΟΙ
Ρήτρα Γνώσης και Συγκατάθεσης
Στην περίπτωση που ένα Αεροπορικό Προϊόν, το οποίο πωλείται ως έχει και δηλώνεται στον Κύκλο
Εργασιών του παρόντος Τμήματος, χρησιμοποιείται για μη αεροπορικούς σκοπούς χωρίς την πραγματική
γνώση και συγκατάθεση του Ασφαλισμένου, η παρεχόμενη από το παρόν Τμήμα Κάλυψη δεν καθίσταται
άκυρη και παραμένει σε πλήρη ισχύ για οποιοδήποτε εν λόγω προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 2
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (WORKING PARTIES LIABILITY)
Η παρούσα ασφάλιση ισχύει μόνο όταν εισάγεται ένα ποσό στο σχετικό Όριο Ευθύνης στο
Παράρτημα
Για την καταβολή, εκ μέρους του Ασφαλισμένου, όλων των ποσών που ο Ασφαλισμένος θα υποχρεωθεί
νομικά να καταβάλει ως αποζημίωση για Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία προκαλούμενη από Συμβάν που
προκύπτει κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας ή κατά την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων από ή
εκ μέρους του Ασφαλισμένου σε σχέση με την επιχείρηση ή τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου εκτός των
εγκαταστάσεων του Ασφαλισμένου σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν Αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένης
ευθύνης για Υλική Ζημία στο εν λόγω Προϊόν Αεροσκάφους.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Όσον αφορά την ασφάλιση που παρέχεται σύμφωνα με το παρόν Τμήμα, οι Ασφαλιστές:
(Α) θα υπερασπίζονται τον Ασφαλισμένο σε κάθε αγωγή εναντίον του για Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία,
ακόμα και εάν η εν λόγω αγωγή είναι αβάσιμη, ψευδής ή δόλια· ωστόσο, οι Ασφαλιστές δύνανται να
διενεργούν οποιαδήποτε έρευνα, διαπραγμάτευση και διακανονισμό οποιασδήποτε αξίωσης ή αγωγής όπως
κρίνουν σκόπιμο·
(Β) θα καταβάλλουν τα εξής ποσά:
(i) τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν κατά την υπεράσπιση του Ασφαλισμένου στο πλαίσιο
οποιασδήποτε τέτοιας αγωγής·
(ii) ασφάλιστρα εγγυήσεων για την αποδέσμευση κατασχέσεων για ποσό που δεν υπερβαίνει το
Όριο Ευθύνης του παρόντος Τμήματος και ασφάλιστρα εγγυήσεων προσφυγής που απαιτούνται σε
κάθε εν λόγω αγωγή, χωρίς ωστόσο να φέρουν οποιαδήποτε υποχρέωση υποβολής αίτησης για τις εν
λόγω εγγυήσεις ή προσκόμισης των εν λόγω εγγυήσεων·
(iii) έξοδα ανακτήσιμα έναντι του Ασφαλισμένου και τόκους που υπολογίζονται από την έκδοση της
απόφασης έως την καταβολή, την προσφορά ή την κατάθεση στο δικαστήριο από τους Ασφαλιστές
μέρους του ποσού της εν λόγω απόφασης που δεν υπερβαίνει το εφαρμοστέο όριο ευθύνης των
Ασφαλιστών. Εάν το ποσό της απόφασης υπερβαίνει το εφαρμοστέο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών,
οι Ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν μόνο το ποσοστό των εν λόγω εξόδων και τόκων στο
οποίο αντιστοιχεί το εφαρμοστέο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών στο ποσό της εν λόγω απόφασης.
Τα ποσά που προκύπτουν με τη συναίνεση των Ασφαλιστών δυνάμει της παρούσας είναι πληρωτέα από
τους Ασφαλιστές επιπρόσθετα στο εφαρμοστέο Όριο Ευθύνης του παρόντος Τμήματος.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το παρόν Τμήμα δεν ισχύει για:
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(A) Υλική Ζημία σε περιουσιακό στοιχείο που τελεί υπό τη μέριμνα, την επιμέλεια και τον έλεγχο του
Ασφαλισμένου, ενώ βρίσκεται σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή καταλαμβάνονται από
αυτόν·
(B) Υλική Ζημία σε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει, έχει μισθωθεί ή έχει ενοικιαστεί στον Ασφαλισμένο·
(C) Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία που προκύπτει από αγαθά ή προϊόντα που έχει παρασκευάσει,
κατασκευάσει, τροποποιήσει, επισκευάσει, επιδιορθώσει, επεξεργαστεί, πωλήσει, προμηθεύσει ή διανείμει ο
Ασφαλισμένος, εφόσον τα εν λόγω αγαθά ή προϊόντα έχουν παύσει να βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον
έλεγχο του Ασφαλισμένου·
(D) το κόστος αποκατάστασης οποιασδήποτε κακοτεχνίας για την οποία δύναται να είναι υπεύθυνος ο
Ασφαλισμένος, οι ανάδοχοι ή οι υπεργολάβοι του (ωστόσο, ο εν λόγω περιορισμός δεν αποκλείει ζημίες που
προκαλούνται ως αποτέλεσμα τέτοιας κακοτεχνίας)·
(E) οποιαδήποτε υποχρέωση την οποία δύναται να έχει ο Ασφαλισμένος ή ο Ασφαλιστής του δυνάμει
οποιασδήποτε νομοθεσίας περί ευθύνης εργοδοτών και αποζημίωσης εργαζομένων, νομοθεσίας περί
αποζημίωσης ανεργίας ή επιδομάτων αναπηρίας, ή δυνάμει οποιασδήποτε παρόμοιας νομοθεσίας, ή
Σωματική Βλάβη οποιουδήποτε εργαζομένου του Ασφαλισμένου που προκύπτει από και κατά τη διάρκεια
της απασχόλησης του εργαζομένου από τον Ασφαλισμένο·
(F) ευθύνη για την οποία απαιτείται υποχρεωτική ασφάλιση ή εγγύηση δυνάμει οποιασδήποτε εφαρμοστέας
νομοθεσίας που διέπει τις οδικές μεταφορές ή, απουσία τέτοιας εφαρμοστέας νομοθεσίας, ευθύνη που
προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε οχήματος σε δημόσιο αυτοκινητόδρομο.
Όσον αφορά οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη που προκύπτει από Συμβάν εντός των ορίων αεροδρομίου ή
διαδρόμων αεροδρομίου, η παρούσα εξαίρεση δεν ισχύει:
(i) εάν δεν υπάρχει τέτοια εφαρμοστέα νομοθεσία·
(ii) για την ευθύνη του Ασφαλισμένου να καταβάλει ποσό καθ’ υπέρβαση:
a) οποιουδήποτε προβλεπόμενου ορίου που πρέπει να ασφαλιστεί στις περιπτώσεις που δύναται να
συνάπτεται ασφάλιση για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, είτε ο Ασφαλισμένος συνάπτει
ασφαλιστήριο συμβόλαιο σχετικά με την εν λόγω ευθύνη είτε όχι·
b) του ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που συνάπτεται από τον Ασφαλισμένο για την
ασφάλιση της εν λόγω ευθύνης, ανάλογα με το ποιο από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο·
(G) Υλική Ζημία σε οποιοδήποτε Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρο που προκύπτει από ή κατά τη διάρκεια
οποιωνδήποτε εργασιών σε αυτό·
(H) Υλική Ζημία σε οποιοδήποτε Όχημα Εκτόξευσης που προκύπτει από ή κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε
εργασιών σε αυτό.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οπουδήποτε χρησιμοποιούνται στο παρόν Τμήμα οι ακόλουθοι όροι, έχουν την έννοια που αναφέρεται
παρακάτω:
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(A) Αεροσκάφος
Ως Αεροσκάφος νοείται ένα αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, οχημάτων που κινούνται σε
στρώμα αέρος /αερόστρωμνων οχημάτων (χόβερκραφτ), αεροσκαφών ελαφρύτερων του αέρα και
ελικοπτέρων.
(B) Προϊόν Αεροσκάφους
Ως Προϊόν Αεροσκάφους νοείται ένα ολοκληρωμένο Αεροσκάφος και οποιοδήποτε αντικείμενο που αποτελεί
μέρος του ή που παρέχεται για εγκατάσταση σε ή για χρήση σε σχέση με ή ως ανταλλακτικό για
Αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και εξοπλισμού υπηρεσιών εδάφους. Επίσης, ο όρος
περιλαμβάνει το διδακτικό υλικό, τις οδηγίες, τα εγχειρίδια, τα σχέδια, τα δεδομένα μελέτης ή άλλα δεδομένα
ή οποιοδήποτε αντικείμενο για το οποίο έχουν δοθεί ή παρασχεθεί συμβουλές μελέτης ή άλλες συμβουλές,
υπηρεσίες και εργασίες από τον Ασφαλισμένο σε σχέση με Αεροσκάφος.
(C) Σωματική Βλάβη
Ως Σωματική Βλάβη νοείται σωματική βλάβη, αδιαθεσία ή ασθένεια, συμπεριλαμβανομένου θανάτου που
προκαλείται οποιαδήποτε στιγμή από αυτήν.
(D) Ασφαλισμένος
Ως Ασφαλισμένος νοείται ο Ασφαλισμένος που κατονομάζεται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε εκτελεστικού στελέχους, υπαλλήλου, εταίρου, διοικητικού συμβούλου ή μετόχου αυτού, ενώ
ενεργεί στο πλαίσιο των καθηκόντων του με την ανωτέρω ιδιότητα.
(E) Όχημα Εκτόξευσης
Ως Όχημα Εκτόξευσης νοείται οποιοδήποτε όχημα, συμπεριλαμβανομένων μερών που αποκολλώνται καθ’
οδόν, το οποίο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή προορίζεται για να αποστείλει στο διάστημα ή να θέσει σε
τροχιά οποιοδήποτε Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρο, συμπεριλαμβανομένων επανδρωμένων και μη
επανδρωμένων οχημάτων.
(F) Πύραυλος
Ως Πύραυλος νοείται οποιαδήποτε μη επανδρωμένη, αυτοκινούμενη διάταξη (εκτός Οχήματος Εκτόξευσης),
ικανή να πραγματοποιεί ελεύθερη πτήση, είτε αυτοελεγχόμενη είτε όχι, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε
επίγειου εξοπλισμού υποστήριξης ή ελέγχου που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτήν.
(G) Συμβάν
Ως Συμβάν νοείται ένα ατύχημα ή περιστατικό ή μια συνεχής ή επαναλαμβανόμενη έκθεση σε συνθήκες που
λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η οποία προκαλεί Σωματική
Βλάβη ή Υλική Ζημία μη αναμενόμενη ή μη σκοπούμενη από τον Ασφαλισμένο. Κάθε ζημία που προκύπτει
από έκθεση σε ουσιαστικά τις ίδιες γενικές συνθήκες θεωρείται ότι προκύπτει από ένα Συμβάν.
(H) Υλική Ζημία
Ως Υλική Ζημία νοείται η φυσική απώλεια ή ζημία ή καταστροφή ενός υλικού περιουσιακού στοιχείου,
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας χρήσης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.
(I) Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρος
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Ως Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρος νοείται ένα διαστημικό σκάφος ή δορυφόρος, συμπεριλαμβανομένων
μερών που αποκολλώνται καθ’ οδόν, το οποίο έχει σχεδιαστεί να ταξιδεύει προς και από το διάστημα ή στο
διάστημα ή σε οποιαδήποτε τροχιά.

ΟΡΟΙ
(A) Ακύρωση
Το παρόν Τμήμα παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση ακύρωσης ή καταγγελίας της Ασφάλισης Ευθύνης
για Αεροπορικά Προϊόντα και Καθήλωση στο Έδαφος, με την οποία συνδέεται το παρόν Τμήμα.

(B) Εύλογη Μέριμνα
Ο Ασφαλισμένος επιδεικνύει συνεχώς εύλογη μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζει ότι οι μέθοδοι, οι εφαρμογές, οι
εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση του Ασφαλισμένου
είναι ουσιαστικές και ορθές, επαρκείς και κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται και ότι
παρέχονται και χρησιμοποιούνται όλες οι εύλογες διασφαλίσεις και προφυλάξεις έναντι ατυχημάτων.
(Γ) Συμμόρφωση
Ο Ασφαλισμένος συμμορφώνεται με το σύνολο των εφαρμοστέων διεθνών και εθνικών κανονισμών και
οδηγιών βάσει του αστικού δικαίου.

ΤΜΗΜΑ 5
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (HANGARKEEPERS’ LIABILITY)
Η παρούσα ασφάλιση ισχύει μόνο όταν εισάγεται ένα ποσό στο σχετικό Όριο Ευθύνης στο
Παράρτημα
Για την καταβολή, εκ μέρους του Ασφαλισμένου, όλων των ποσών που θα υποχρεωθεί νομικά να καταβάλει
ο Ασφαλισμένος ως αποζημίωση για Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία η οποία προκαλείται από Συμβάν και
προκύπτει από τους κινδύνους που ορίζονται στις Καλύψεις Α και Β παρακάτω.

ΚΑΛΥΨΗ Α - ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία που προκύπτει στις αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου ή σε
σχέση με αυτές ως άμεσο αποτέλεσμα των υπηρεσιών που παρέχει ο Ασφαλισμένος, η οποία προκαλείται
λόγω υπαιτιότητας ή αμέλειας του Ασφαλισμένου ή λόγω ελαττώματος στις εγκαταστάσεις, τις μεθόδους, τις
εργασίες, τα μηχανήματα ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην αεροπορική επιχείρηση του
Ασφαλισμένου.
Εξαιρέσεις στην Κάλυψη Α
Η παρούσα Κάλυψη Α δεν ισχύει για:
(A) Υλική Ζημία σε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει, μισθώνεται, ενοικιάζεται η καταλαμβάνεται από τον
Ασφαλισμένο, ενώ αυτό υφίσταται χειρισμό, επισκευή ή συντήρηση από τον Ασφαλισμένο· ωστόσο, η
παρούσα εξαίρεση θεωρείται ότι δεν ισχύει για οχήματα που δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του
Ασφαλισμένου, ενώ αυτά βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου·
(B) Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία που προκαλείται από οποιαδήποτε σκάφη ή αεροσκάφη που ανήκουν,
έχουν ναυλωθεί, χρησιμοποιούνται ή τελούν υπό εκμετάλλευση από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου·
ωστόσο, η παρούσα εξαίρεση θεωρείται ότι δεν ισχύει για αεροσκάφη που ανήκουν σε άλλους, τα οποία
βρίσκονται στο έδαφος και για τα οποία χορηγείται άλλως αποζημίωση σύμφωνα με την Κάλυψη Β·
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(C) ευθύνη για την οποία απαιτείται υποχρεωτική ασφάλιση ή εγγύηση δυνάμει οποιασδήποτε εφαρμοστέας
νομοθεσίας που διέπει τις οδικές μεταφορές ή, απουσία τέτοιας εφαρμοστέας νομοθεσίας, ευθύνη που
προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε οχήματος σε δημόσιο αυτοκινητόδρομο.
Όσον αφορά οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη που προκύπτει από Συμβάν εντός των ορίων αεροδρομίου ή
διαδρόμων αεροδρομίου, η παρούσα εξαίρεση δεν ισχύει:
(i) εάν δεν υπάρχει τέτοια εφαρμοστέα νομοθεσία·
(ii) για την ευθύνη του Ασφαλισμένου να καταβάλει ποσό καθ’ υπέρβαση:
a) οποιουδήποτε προβλεπόμενου ορίου που πρέπει να ασφαλιστεί στις περιπτώσεις που δύναται να
συνάπτεται ασφάλιση για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, είτε ο Ασφαλισμένος συνάπτει
ασφαλιστήριο συμβόλαιο σχετικά με την εν λόγω ευθύνη είτε όχι·
b) του ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που συνάπτεται από τον Ασφαλισμένο για την
ασφάλιση της εν λόγω ευθύνης, ανάλογα με το ποιο από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο·
(D) Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία που προκύπτει από οποιαδήποτε αεροπορική συνάντηση, αεροπορικό
αγώνα ή αεροπορική επίδειξη ή οποιαδήποτε εξέδρα που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία θεατών σε σχέση
με τα ανωτέρω, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί προηγουμένως με τους Ασφαλιστές·
(E) Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία που προκύπτει από την κατασκευή, κατεδάφιση ή τροποποιήσεις σε
κτίρια, διαδρόμους ή εγκαταστάσεις από τον Ασφαλισμένο, τους αναδόχους ή τους υπεργολάβους του (εκτός
των συνηθισμένων δραστηριοτήτων συντήρησης), εκτός εάν έχει συμφωνηθεί προηγουμένως με τους
Ασφαλιστές·

(F) Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία που προκύπτει από οποιαδήποτε αγαθά ή προϊόντα που έχει
παρασκευάσει, κατασκευάσει, τροποποιήσει, επισκευάσει, επιδιορθώσει, επεξεργαστεί, πωλήσει,
προμηθεύσει ή διανείμει ο Ασφαλισμένος, εφόσον τα εν λόγω αγαθά ή προϊόντα έχουν παύσει να είναι στην
κατοχή ή υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου· ωστόσο, η παρούσα εξαίρεση θεωρείται ότι δεν ισχύει για την
προμήθεια, από τον Ασφαλισμένο, τροφίμων ή ποτών στις εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου·
(G) οποιαδήποτε υποχρέωση την οποία δύναται να έχει ο Ασφαλισμένος ή ο Ασφαλιστής του δυνάμει
οποιασδήποτε νομοθεσίας περί ευθύνης εργοδοτών και αποζημίωσης εργαζομένων, νομοθεσίας περί
αποζημίωσης ανεργίας ή επιδομάτων αναπηρίας, ή δυνάμει οποιασδήποτε παρόμοιας νομοθεσίας, ή
Σωματική Βλάβη οποιουδήποτε εργαζομένου του Ασφαλισμένου που προκύπτει από και κατά τη διάρκεια
της απασχόλησης του εργαζομένου από τον Ασφαλισμένο·
(H) ευθύνη που προκύπτει από τη λειτουργία πύργου ελέγχου αεροδρομίου, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί
προηγουμένως με τους Ασφαλιστές.

ΚΑΛΥΨΗ Β - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (HANGARKEEPERS
LIABILITY)
Υλική Ζημία σε αεροσκάφος ή εξοπλισμό αεροσκάφους που δεν ανήκει και δεν έχει ενοικιαστεί, μισθωθεί ή
δοθεί ως δάνειο στον Ασφαλισμένο, η οποία προκύπτει ενώ το αεροσκάφος είναι σε Πτήση ή Στο Έδαφος
και τελεί υπό τη μέριμνα, την επιμέλεια ή τον έλεγχο του Ασφαλισμένου ή υφίσταται επισκευή, χειρισμό ή
συντήρηση από τον Ασφαλισμένο.
Εξαιρέσεις στην Κάλυψη Β
Η παρούσα Κάλυψη Β δεν ισχύει για:
(A) Υλική Ζημία σε φόρμες, ρουχισμό, προσωπικά είδη ή εμπορεύματα οποιασδήποτε περιγραφής·
(B) Υλική Ζημία σε αεροσκάφος ή εξοπλισμό αεροσκάφους που ανήκει, έχει ενοικιαστεί, μισθωθεί ή δοθεί ως
δάνειο στον Ασφαλισμένο.
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Όσον αφορά την ασφάλιση που παρέχεται σύμφωνα με το παρόν Τμήμα, οι Ασφαλιστές:
(A) θα υπερασπίζονται τον Ασφαλισμένο σε κάθε αγωγή εναντίον του για Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία,
ακόμα και εάν η εν λόγω αγωγή είναι αβάσιμη, ψευδής ή δόλια· ωστόσο, οι Ασφαλιστές δύνανται να
διενεργούν οποιαδήποτε έρευνα, διαπραγμάτευση και διακανονισμό οποιασδήποτε αξίωσης ή αγωγής όπως
κρίνουν σκόπιμο·
(B) θα καταβάλλουν τα εξής ποσά:
(i) τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν κατά την υπεράσπιση του Ασφαλισμένου στο πλαίσιο
οποιασδήποτε τέτοιας αγωγής·
(ii) ασφάλιστρα εγγυήσεων για την αποδέσμευση κατασχέσεων για ποσό που δεν υπερβαίνει το
Όριο Ευθύνης του παρόντος Τμήματος και ασφάλιστρα εγγυήσεων προσφυγής που απαιτούνται σε
κάθε εν λόγω αγωγή, χωρίς ωστόσο να φέρουν οποιαδήποτε υποχρέωση υποβολής αίτησης για τις εν
λόγω εγγυήσεις ή προσκόμισης των εν λόγω εγγυήσεων·
(iii) έξοδα ανακτήσιμα έναντι του Ασφαλισμένου και τόκους που υπολογίζονται από την έκδοση της
απόφασης έως την καταβολή, την προσφορά ή την κατάθεση στο δικαστήριο από τους Ασφαλιστές
μέρους του ποσού της εν λόγω απόφασης που δεν υπερβαίνει το εφαρμοστέο όριο ευθύνης των
Ασφαλιστών. Εάν το ποσό της απόφασης υπερβαίνει το εφαρμοστέο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών,
οι Ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν μόνο το ποσοστό των εν λόγω εξόδων και τόκων στο
οποίο αντιστοιχεί το εφαρμοστέο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών στο ποσό της εν λόγω απόφασης.
Τα ποσά που προκύπτουν με τη συναίνεση των Ασφαλιστών δυνάμει της παρούσας είναι πληρωτέα από
τους Ασφαλιστές επιπρόσθετα στο εφαρμοστέο Όριο Ευθύνης του παρόντος Τμήματος.
Το Αεροσκάφος ή/και οι κινητήρες, τα μέρη, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένου
εξοπλισμού υποστήριξης εδάφους) που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το Αεροσκάφος θεωρείται επίσης ότι
είναι υπό τη μέριμνα, την επιμέλεια ή τον έλεγχο του Ασφαλισμένου, όταν ο Ασφαλισμένος τα έχει
εμπιστευθεί:
σε υπεργολάβους·
στον ιδιοκτήτη ή τον πελάτη σε δοκιμαστική βάση για την πραγματοποίηση της πτήσης παραλαβής ή
επικύρωσης. Ο ιδιοκτήτης ή ο πελάτης θεωρείται εν προκειμένω εντολέας του Ασφαλισμένου που
πραγματοποιεί την πτήση για λογαριασμό του Ασφαλισμένου.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Α ΚΑΙ Β
Το παρόν Τμήμα δεν ισχύει για το κόστος αποκατάστασης οποιασδήποτε κακοτεχνίας για την οποία δύναται
να είναι υπεύθυνος ο Ασφαλισμένος, οι ανάδοχοι ή οι υπεργολάβοι του (ωστόσο, ο εν λόγω περιορισμός δεν
αποκλείει ζημίες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα τέτοιας κακοτεχνίας).

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οπουδήποτε χρησιμοποιούνται στο παρόν Τμήμα οι ακόλουθοι όροι, έχουν την έννοια που αναφέρεται
παρακάτω:
(A) Σωματική Βλάβη
Ως Σωματική Βλάβη νοείται σωματική βλάβη, αδιαθεσία ή ασθένεια, συμπεριλαμβανομένου θανάτου που
προκαλείται οποιαδήποτε στιγμή από αυτήν.
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(B) Πτήση
Ως Πτήση νοείται ο χρόνος που ξεκινά κατά την πραγματική διαδρομή απογείωσης του αεροσκάφους και
συνεχίζεται έως την ολοκλήρωση της διαδρομής προσγείωσής του. Όσον αφορά τα ελικόπτερα, ως Πτήση
νοείται το διάστημα κατά το οποίο οι έλικες είναι σε κίνηση.
(C) Ασφαλισμένος
Ως Ασφαλισμένος νοείται ο Ασφαλισμένος που κατονομάζεται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε εκτελεστικού στελέχους, υπαλλήλου, εταίρου, διοικητικού συμβούλου ή μετόχου αυτού, ενώ
ενεργεί στο πλαίσιο των καθηκόντων του με την ανωτέρω ιδιότητα.
(D) Συμβάν
Ως Συμβάν νοείται ένα ατύχημα ή περιστατικό ή μια συνεχής ή επαναλαμβανόμενη έκθεση σε συνθήκες που
λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η οποία προκαλεί Σωματική
Βλάβη ή Υλική Ζημία μη αναμενόμενη ή μη σκοπούμενη από τον Ασφαλισμένο. Κάθε ζημία που προκύπτει
από έκθεση σε ουσιαστικά τις ίδιες γενικές συνθήκες θεωρείται ότι προκύπτει από ένα Συμβάν.
(E) Στο Έδαφος
Το αεροσκάφος θεωρείται ότι είναι Στο Έδαφος οποιαδήποτε στιγμή που δεν είναι σε Πτήση.
(F) Υλική Ζημία
Ως Υλική Ζημία νοείται η φυσική απώλεια ή ζημία ή καταστροφή ενός υλικού περιουσιακού στοιχείου,
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας χρήσης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.

ΟΡΟΙ
(A) Ακύρωση
Το παρόν Τμήμα παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση ακύρωσης ή καταγγελίας της Ασφάλισης Ευθύνης
για Αεροπορικά Προϊόντα και Καθήλωση στο Έδαφος, με την οποία συνδέεται το παρόν Τμήμα.
(B) Εύλογη Μέριμνα
Ο Ασφαλισμένος επιδεικνύει συνεχώς εύλογη μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζει ότι οι μέθοδοι, οι εφαρμογές, οι
εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση του Ασφαλισμένου
είναι ουσιαστικές και ορθές, επαρκείς και κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται και ότι
παρέχονται και χρησιμοποιούνται όλες οι εύλογες διασφαλίσεις και προφυλάξεις έναντι ατυχημάτων.

(C) Συμμόρφωση
Ο Ασφαλισμένος συμμορφώνεται με το σύνολο των εφαρμοστέων διεθνών και εθνικών κανονισμών και
οδηγιών βάσει του αστικού δικαίου.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σε σύνδεση με το Τμήμα 1
Η παρούσα Επέκταση ισχύει μόνο όταν εισάγεται ένα ποσό στο σχετικό Όριο Ευθύνης στο
Παράρτημα
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Οι Ασφαλιστές θα καλύψουν στον Ασφαλισμένο το 90% των Δαπανών που προκύπτουν για τον
Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό αυτού για την ανάκληση οποιωνδήποτε Αεροπορικών Προϊόντων σύμφωνα
με Υποχρεωτικό Διάταγμα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA) ή της
Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (FAA) ή οποιασδήποτε
παρόμοιας αρχής πολιτικής αεροπορίας, το οποίο εκδίδεται κατά την Περίοδο Ισχύος του Ασφαλιστηρίου
λόγω υπονοιών ή λόγω υπάρχοντος ή φερόμενου ελαττώματος, προβλήματος ή κατάστασης σε ένα
Αεροπορικό Προϊόν. Όλες οι εν λόγω Δαπάνες στις οποίες προβαίνει ο Ασφαλισμένος αφορούν την Περίοδο
Ισχύος του Ασφαλιστηρίου κατά την οποία εκδίδεται το Υποχρεωτικό Διάταγμα.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οπουδήποτε χρησιμοποιούνται στην παρούσα Επέκταση οι ακόλουθοι όροι, έχουν την έννοια που
αναφέρεται παρακάτω:
(A) Αεροσκάφος
Ως Αεροσκάφος νοείται ένα αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, οχημάτων που κινούνται σε
στρώμα αέρος /αερόστρωμνων οχημάτων (χόβερκραφτ), αεροσκαφών ελαφρύτερων του αέρα και
ελικοπτέρων.
(B) Αεροπορικό Προϊόν
Ως Αεροπορικό Προϊόν νοείται ένα ολοκληρωμένο Αεροσκάφος και οποιοδήποτε αντικείμενο που αποτελεί
μέρος του ή που παρέχεται για εγκατάσταση σε ή για χρήση σε σχέση με ή ως ανταλλακτικό για
Αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και εξοπλισμού υπηρεσιών εδάφους. Επίσης, ο όρος
περιλαμβάνει το διδακτικό υλικό, τις οδηγίες, τα εγχειρίδια, τα σχέδια, τα δεδομένα μελέτης ή άλλα δεδομένα
ή οποιοδήποτε αντικείμενο για το οποίο έχουν δοθεί ή παρασχεθεί συμβουλές μελέτης ή άλλες συμβουλές,
υπηρεσίες και εργασίες από τον Ασφαλισμένο σε σχέση με Αεροσκάφος.
(C) Δαπάνες
Ως Δαπάνες νοούνται τα εύλογα και απαραίτητα έξοδα επικοινωνίας, μεταφοράς και διαφήμισης, το κόστος
πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού, οι πληρωμές υπερωριών στο μόνιμο προσωπικό και τα έκτακτα έξοδα
του εν λόγω προσωπικού, που προκύπτουν αποκλειστικά ως αποτέλεσμα της ανάκλησης,
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων στα οποία προβαίνει απαραίτητα ο Ασφαλισμένος για τη φυσική εξέταση
του Αεροπορικού Προϊόντος και των εξόδων που προκύπτουν για την εγκατάσταση ενός Αεροπορικού
Προϊόντος αντικατάστασης, εξαιρουμένου, ωστόσο, του κόστους του εν λόγω Αεροπορικού Προϊόντος
αντικατάστασης.
(D) Ασφαλισμένος
Ως Ασφαλισμένος νοείται ο Ασφαλισμένος που κατονομάζεται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε εκτελεστικού στελέχους, υπαλλήλου, εταίρου, διοικητικού συμβούλου ή μετόχου αυτού, ενώ
ενεργεί στο πλαίσιο των καθηκόντων του με την ανωτέρω ιδιότητα.
(E) Όχημα Εκτόξευσης
Ως Όχημα Εκτόξευσης νοείται οποιοδήποτε όχημα, συμπεριλαμβανομένων μερών που αποκολλώνται καθ’
οδόν, το οποίο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή προορίζεται για να αποστείλει στο διάστημα ή να θέσει σε
τροχιά οποιοδήποτε Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρο, συμπεριλαμβανομένων επανδρωμένων και μη
επανδρωμένων οχημάτων.
(F) Υποχρεωτικό Διάταγμα
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Ως Υποχρεωτικό Διάταγμα νοείται κάθε διάταγμα που απαιτεί την πραγματοποίηση άμεσης τροποποίησης,
επιθεώρησης ή ενέργειας σύμφωνα με τις οδηγίες αξιοπλοΐας έκτακτης ανάγκης της CAA ή του κανόνα
άμεσης ισχύος ή των κανόνων ασφάλειας πτήσης άμεσης ισχύος της FAA ή άλλου ισοδύναμου κανόνα,
οδηγίας ή διαδικασίας οποιασδήποτε παρόμοιας αρχής πολιτικής αεροπορίας.
(G) Στρατιωτικό Αεροπορικό Προϊόν
Ως Στρατιωτικό Αεροπορικό Προϊόν νοείται Αεροπορικό Προϊόν που ανήκει, χρησιμοποιείται ή είναι στην
κατοχή των ενόπλων δυνάμεων οποιασδήποτε κυβέρνησης, με δεδομένο ότι ένα Αεροπορικό Προϊόν που
έχει μισθωθεί ή ναυλωθεί στις ένοπλες υπηρεσίες οποιασδήποτε κυβέρνησης δεν θεωρείται Στρατιωτικό
Αεροπορικό Προϊόν.
(H) Πύραυλος
Ως Πύραυλος νοείται οποιαδήποτε μη επανδρωμένη, αυτοκινούμενη διάταξη (εκτός Οχήματος Εκτόξευσης),
ικανή να πραγματοποιεί ελεύθερη πτήση, είτε αυτοελεγχόμενη είτε όχι, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε
επίγειου εξοπλισμού υποστήριξης ή ελέγχου που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτήν.
(I) Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρος
Ως Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρος νοείται ένα διαστημικό σκάφος ή δορυφόρος, συμπεριλαμβανομένων
μερών που αποκολλώνται καθ’ οδόν, το οποίο έχει σχεδιαστεί να ταξιδεύει προς και από το διάστημα ή στο
διάστημα ή σε οποιαδήποτε τροχιά.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η παρούσα Επέκταση δεν ισχύει για:
(A) την ανάκληση οποιουδήποτε Πυραύλου, Διαστημικού Οχήματος, Δορυφόρου ή Οχήματος Εκτόξευσης ή
οποιουδήποτε Αεροπορικού Προϊόντος που αποτελεί μέρος αυτών·
(B) την ανάκληση οποιουδήποτε Στρατιωτικού Αεροπορικού Προϊόντος·
(C) το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ή το κόστος οποιασδήποτε έρευνας και ανάπτυξης για την
εξάλειψη ελαττώματος, προβλήματος ή κατάστασης σε ανακαλούμενο Αεροπορικό Προϊόν·
(D) την απώλεια χρήσης του Αεροπορικού Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της ανάκλησης·
(E) απώλεια που καλύπτεται από τις Καλύψεις Α και Β του Τμήματος 1 του Ασφαλιστηρίου το οποίο αφορά η
παρούσα Επέκταση·
(F) την ανάκληση οποιουδήποτε Αεροπορικού Προϊόντος το οποίο έχει συμπληρώσει ή υπερβεί τον ασφαλή
λειτουργικό βίο του, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή, την CAA, την FAA ή οποιαδήποτε παρόμοια
αρχή πολιτικής αεροπορίας.

ΟΡΟΙ
(A) Ακύρωση
Η παρούσα Επέκταση παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση ακύρωσης ή καταγγελίας της Ασφάλισης
Ευθύνης για Αεροπορικά Προϊόντα και Καθήλωση στο Έδαφος, με την οποία συνδέεται η παρούσα
Επέκταση.
(Β) Κοινοποίηση Γεγονότος ή Περιστάσεων
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Εάν ο Ασφαλιστής λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος ή περιστάσεων που ενδέχεται εύλογα να
αναμένεται ότι θα προκαλέσουν ανάκληση οποιουδήποτε Αεροπορικού Προϊόντος, ο Ασφαλισμένος
ενημερώνει άμεσα την CAA, την FAA ή οποιαδήποτε παρόμοια αρχή πολιτικής αεροπορίας και, στη
συνέχεια, αποστέλλει έγγραφη κοινοποίηση στους Ασφαλιστές το συντομότερο δυνατό. Η εν λόγω
κοινοποίηση παρέχεται στους Ασφαλιστές μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.
(Γ) Συνεχιζόμενη Ανάκληση μετά την Περίοδο Ισχύος του Ασφαλιστηρίου
Εάν η παρούσα Επέκταση λήξει ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια ανάκληση, η κάλυψη δυνάμει του παρόντος
συνεχίζεται αναφορικά με την εν λόγω ανάκληση, έως ότου να ολοκληρωθεί η ανάκληση ή έως ότου να
εξαντληθεί το Όριο Ευθύνης που αναφέρεται στο παρόν σε σχέση με τις Δαπάνες που προκύπτουν ή έως το
πέρας 12 μηνών μετά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου, ανάλογα με το ποιο από τα παραπάνω λαμβάνει χώρα
πρώτο.
(Δ) Όριο Ευθύνης
Το Όριο Ευθύνης των Ασφαλιστών είναι το 90% του Ορίου Ευθύνης που αναφέρεται για την Επέκταση της
Ανάκλησης Αεροπορικών Προϊόντων στο Παράρτημα.
ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 10%.
Η παρούσα Επέκταση υπόκειται επίσης στους ορισμούς, τις εξαιρέσεις και τους όρους που ισχύουν
για το Τμήμα 1 το οποίο αφορά η παρούσα Επέκταση, εφόσον αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Για σύνδεση με τα Τμήματα 2 έως 5
Η παρούσα Επέκταση ισχύει μόνο όταν εισάγεται ένα ποσό στο σχετικό Όριο Ευθύνης στο
Παράρτημα
Η παρεχόμενη από το παρόν Ασφαλιστήριο ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο
για νομική ευθύνη καταβολής αποζημίωσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο, η οποία προκύπτει από ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα παραπτώματα που διαπράττονται κατά την Περίοδο Ισχύος του
Ασφαλιστηρίου, αλλά μόνο στις περιπτώσεις που τα εν λόγω παραπτώματα διαπράττονται σε σχέση με το
εν λόγω τμήμα των αεροπορικών δραστηριοτήτων ή συμφερόντων του Ασφαλισμένου για το οποίο
παρέχεται άλλη κάλυψη από το Ασφαλιστήριο:
1. άδικη σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση·
2. κακόβουλη δίωξη·
3. παράνομη είσοδο, έξωση ή άλλη παραβίαση του δικαιώματος ιδιωτικής χρήσης·
4. ακούσια διάκριση αναφορικά με μη μεταφορά ή άρνηση μεταφοράς, εκτός περιπτώσεων υπεράριθμων
κρατήσεων θέσεων·
5. δημοσίευση ή εκφορά συκοφαντιών, δυσφήμησης ή άλλου συκοφαντικού ή απαξιωτικού υλικού κατά
παράβαση του δικαιώματος ιδιωτικότητας ενός ατόμου, εκτός δημοσίευσης ή εκφοράς κατά τη διάρκεια
δραστηριοτήτων διαφήμισης, τηλεοπτικής ή άλλης μετάδοσης που διενεργούνται από ή εκ μέρους του
Ασφαλισμένου ή σε σχέση με αυτές·
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6. τυχαίο ιατρικό σφάλμα ή λάθος ιατρού, χειρούργου, νοσηλευτή, ιατρικού τεχνικού βοηθού ή άλλου
προσώπου που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, αλλά μόνο για τον Ασφαλισμένο ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου
κατά την παροχή ιατρικής αρωγής έκτακτης ανάγκης.
Οι ακόλουθες επιπρόσθετες εξαιρέσεις ισχύουν για την παρούσα επέκταση:
a.
ευθύνη που αναλαμβάνει ο Ασφαλισμένος δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης, εκτός εάν ο
Ασφαλισμένος θα έφερε την εν λόγω ευθύνη ακόμα και εάν δεν είχε συναφθεί η εν λόγω σύμβαση·
b.
ευθύνη που προκύπτει από εκούσια παραβίαση ποινικού νόμου ή διατάγματος, η οποία
διαπράττεται από τον Ασφαλισμένο, εν γνώσει του ή με τη συγκατάθεσή του·
c.
ευθύνη που προκύπτει από το παράπτωμα 5 ανωτέρω,
i. εάν η πρώτη ζημιογόνα δημοσίευση ή εκφορά του ίδιου ή παρόμοιου υλικού είχε πραγματοποιηθεί
πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ασφάλισης·
ii. εάν η εν λόγω δημοσίευση ή εκφορά είχε πραγματοποιηθεί από ή κατ’ εντολή του Ασφαλισμένου,
εν γνώσει του ψευδούς χαρακτήρα της,
d. ευθύνη που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με προηγούμενη, παρούσα ή δυνητική απασχόληση
οποιουδήποτε προσώπου από τον Ασφαλισμένο.
Το Όριο Ευθύνης που ισχύει για την παρούσα επέκταση είναι το όριο που αναφέρεται στο Παράρτημα.
Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου παραμένουν αμετάβλητοι.
Όσον αφορά την κάλυψη που παρέχεται στο Τμήμα 3 του Ασφαλιστηρίου, στην περίπτωση συνδυασμένης
αξίωσης δυνάμει της πολιτικής του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκάφους και του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η
συνολική ευθύνη συνδυαστικά δυνάμει της παρούσας Επέκτασης για Σωματική Βλάβη και της πολιτικής του
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκάφους δεν υπερβαίνει το Όριο Ευθύνης που αναφέρεται στο Παράρτημα του
Ασφαλιστηρίου για Σωματική Βλάβη.

AVN 60(A) 24.01.2004 (τροποποιημένο)
Η κάλυψη που παρέχεται από την Επέκταση για Σωματική Βλάβη σε σχέση με το Τμήμα 3 του παρόντος
Ασφαλιστηρίου ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που η πολιτική του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκάφους
περιλαμβάνει την ίδια ή παρόμοια κάλυψη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
(Α) ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(1) Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει:
(i)
απώλεια ή καταστροφή ή ζημία σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή οποιαδήποτε ζημία ή
δαπάνη που οφείλεται ή προκύπτει από αυτά ή οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια
(ii)
νομική ευθύνη οποιουδήποτε είδους
που άμεσα ή έμμεσα οφείλεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε ή προκύπτει από:
(a)
ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιασδήποτε πυρηνικής
εκρηκτικής σύνθεσης ή πυρηνικού συστατικού σε εκρηκτική σύνθεση·
(b)
τις ραδιενεργές ιδιότητες, ή συνδυασμό ραδιενεργών ιδιοτήτων με τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες
επικίνδυνες ιδιότητες, οποιουδήποτε ραδιενεργούς υλικού κατά τη μεταφορά του ως φορτίο,
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και του χειρισμού που σχετίζονται με αυτό·
(c)
ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από ραδιενέργεια από οποιαδήποτε άλλη πηγή
ραδιενέργειας κάθε είδους, ή τις τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιασδήποτε άλλης
πηγής ραδιενέργειας κάθε είδους.
(2) Νοείται και συμφωνείται ότι στο εν λόγω ραδιενεργό υλικό ή την άλλη πηγή ραδιενέργειας της
παραγράφου 1(β) και (γ) ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται:
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(i)
απεμπλουτισμένο ουράνιο και φυσικό ουράνιο σε οποιαδήποτε μορφή·
(ii)
ραδιοϊσότοπα στο τελικό στάδιο παρασκευής τους, έτσι ώστε να είναι χρήσιμα για
οποιουσδήποτε επιστημονικούς, ιατρικούς, γεωργικούς, εμπορικούς, εκπαιδευτικούς ή βιομηχανικούς
σκοπούς.
(3) Ωστόσο, το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει απώλεια, καταστροφή ή ζημία σε οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο ή οποιαδήποτε παρεπόμενη απώλεια ή νομική ευθύνη οποιουδήποτε είδους
αναφορικά με την οποία:
(i)
ο Ασφαλισμένος δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου είναι επίσης ασφαλισμένος ή πρόσθετος
ασφαλισμένος δυνάμει οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου ασφαλιστηρίου
ευθύνης για πυρηνική ενέργεια· ή
(ii)
οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός οφείλει να διαθέτει χρηματοπιστωτική προστασία
σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας· ή
(iii)
ο Ασφαλισμένος δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου δικαιούται ή, εάν δεν είχε εκδοθεί το
παρόν Ασφαλιστήριο, θα δικαιούταν αποζημίωση από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή κυβερνητική
υπηρεσία.
(4) Απώλεια, καταστροφή, ζημία, δαπάνη ή νομική ευθύνη σε σχέση με τους πυρηνικούς κινδύνους που δεν
εξαιρούνται με βάση την παράγραφο (2) καλύπτονται (με την επιφύλαξη όλων των άλλων όρων,
προϋποθέσεων, περιορισμών, εγγυήσεων και εξαιρέσεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου), εφόσον:
(i) στην περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης σε σχέση με ραδιενεργό υλικό κατά τη μεταφορά του ως
φορτίο, συμπεριλαμβανομένης της παρεπόμενης αποθήκευσης και χειρισμού του, η εν λόγω
μεταφορά έχει συμμορφωθεί από κάθε άποψη και πλήρως με τις «Τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή
εναέρια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας
(ICAO), εκτός εάν η μεταφορά είχε υπαχθεί σε οποιαδήποτε πιο περιοριστική νομοθεσία, οπότε
έπρεπε να έχει συμμορφωθεί από κάθε άποψη με την εν λόγω νομοθεσία·
(ii) το παρόν Ασφαλιστήριο ισχύει μόνο για συμβάντα που λαμβάνουν χώρα κατά την περίοδο
ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου και εφόσον οποιαδήποτε αξίωση του Ασφαλισμένου έναντι των
ασφαλιστών ή οποιουδήποτε ενάγοντος έναντι του Ασφαλισμένου η οποία προκύπτει από τα εν λόγω
συμβάντα έχει εγερθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία του συμβάντος·
(iii) στην περίπτωση αξίωσης για απώλεια, καταστροφή, ζημία, ή για απώλεια χρήσης αεροσκάφους
που προκαλείται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από ραδιενεργό μόλυνση, το επίπεδο της εν λόγω
μόλυνσης έχει υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο που ορίζεται στην ακόλουθη κλίμακα:
Πηγή ακτινοβολίας
Μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο μη
[Κανονισμοί περί Υγιεινής και Ασφάλειας
σταθερής ραδιενεργού μόλυνσης
2
του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
επιφάνειας (κατά μέσο όρο σε 300 cm )
Ενέργειας (ΙΑΕΑ)]
Έως 4 Becquerels/cm2
Πηγές ακτινοβολίας β, γ και χαμηλής
(10 - 4 microcuries/cm2)
τοξικότητας α
Έως 0,4 Becquerels/cm2
Όλες οι άλλες πηγές ακτινοβολίας
(10 - 5 microcuries/cm2)
(iv) η παρεχόμενη από το παρόν κάλυψη μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή από τους Ασφαλιστές,
κατόπιν ειδοποίησης ακύρωσης επτά ημερών.
AVN 38B 22.7.96.
(B) ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1999 (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΜΕΡΩΝ)
Τα δικαιώματα προσώπου που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα ασφάλιση ή αντασφάλιση για
την επιβολή ενός όρου της παρούσας ασφάλισης ή αντασφάλισης ή/και για την καταγγελία, μεταβολή ή
τροποποίηση της παρούσας ασφάλισης ή αντασφάλισης χωρίς τη συγκατάθεσή τους δυνάμει των διατάξεων
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του Νόμου περί Συμβάσεων 1999 (Δικαιώματα Τρίτων Μερών) εξαιρούνται από την παρούσα ασφάλιση ή
αντασφάλιση.

AVN 72 9.2.00
(C) ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
1. Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν ισχύει για αξιώσεις που δημιουργούνται άμεσα ή έμμεσα από, προκαλούνται
ή απορρέουν από:
(a) θόρυβο (είτε ακουστό στο ανθρώπινο αυτί είτε όχι), δόνηση, ηχητικό κρότο και οποιαδήποτε σχετικά
φαινόμενα,
(b) μόλυνση και ρύπανση οποιουδήποτε είδους,
(c) ηλεκτρικές και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές,
(d) παρεμβολές στη χρήση περιουσιακού στοιχείου,
εκτός εάν προκαλούνται από ή οφείλονται σε συντριβή, πυρκαγιά, έκρηξη ή σύγκρουση ή καταγεγραμμένη
κατάσταση ανάγκης εν ώρα πτήσης που επιφέρει τη μη κανονική λειτουργία του αεροσκάφους.
2. Όσον αφορά οποιαδήποτε διάταξη του Ασφαλιστηρίου που αφορά οποιαδήποτε υποχρέωση των
Ασφαλιστών να διερευνήσουν αξιώσεις ή να υπερασπιστούν τον Ασφαλισμένο έναντι αξιώσεων, η εν λόγω
διάταξη δεν ισχύει και οι Ασφαλιστές δεν υποχρεούνται να υπερασπιστούν τον Ασφαλισμένο σε περίπτωση
(a) αξιώσεων που εξαιρούνται από την παράγραφο 1· ή
(b) αξίωσης ή αξιώσεων που καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο, όταν συνδυάζονται με οποιεσδήποτε
αξιώσεις που εξαιρούνται από την παράγραφο 1 (αποκαλούμενες παρακάτω «Συνδυασμένες Αξιώσεις»).
3. Όσον αφορά οποιεσδήποτε Συνδυασμένες Αξιώσεις, οι Ασφαλιστές αποζημιώνουν τον Ασφαλισμένο (με
την επιφύλαξη της απόδειξης της ζημίας και των ορίων του Ασφαλιστηρίου) για το μέρος των παρακάτω
στοιχείων που μπορεί να αποδοθεί στις αξιώσεις που καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο:
(i) αποζημίωση που κατακυρώνεται σε βάρος του Ασφαλισμένου· και
(ii) αμοιβές και δαπάνες υπεράσπισης που έχει καταβάλει ο Ασφαλισμένος.
4. Καμία διάταξη του παρόντος δεν υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε ρήτρας εξαίρεσης ραδιενεργούς
μόλυνσης ή άλλης εξαίρεσης που συνδέεται με ή αποτελεί μέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
Η παρούσα Εξαίρεση (Γ) δεν ισχύει για επιβάτες, αποσκευές, φορτία ή αλληλογραφία.

AVN 46B 1.10.96 (τροποποιημένο)
Όσον αφορά μόνο το Τμήμα 1, η παράγραφος (Γ) 1.(β) παραπάνω δεν ισχύει για τη ρύπανση ή τη
μόλυνση προϊόντων που πωλεί ή προμηθεύει ο Ασφαλισμένος.
(D) ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ)
Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν ισχύει για αξιώσεις που οφείλονται σε:
(a) πόλεμο, εισβολή, ενέργειες ξένων εχθρών, εχθροπραξίες (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι),
τρομοκρατικές ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, εξέγερση, επανάσταση, στρατιωτικό νόμο, στρατιωτική ανταρσία,
σφετερισμό εξουσίας ή απόπειρες σφετερισμού εξουσίας·
(b) οποιαδήποτε εχθρική πυροδότηση πολεμικού όπλου το οποίο κάνει χρήση ατομικής ή πυρηνικής σχάσης
ή/και σύντηξης ή άλλης παρόμοιας αντίδρασης ή ραδιενεργού δύναμης ή υλικού·
(c) απεργίες, ταραχές, εμφύλιες αναταραχές ή εργατικές αναταραχές·
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(d) οποιαδήποτε πράξη ενός ή περισσότερων προσώπων, είτε είναι εντολείς μιας κυρίαρχης δύναμης είτε
όχι, για πολιτικούς ή τρομοκρατικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το αν η απώλεια ή ζημία που προκαλείται
από αυτήν είναι τυχαία ή σκόπιμη·
(e) οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια ή πράξη δολιοφθοράς·
(f) κατάσχεση, εθνικοποίηση, κατάληψη, περιορισμός, παρακράτηση, προσάρτηση, επίταξη κατά κυριότητα
ή για χρήση από ή κατ’ εντολή οποιασδήποτε κυβέρνησης (με τη χρήση στρατιωτικών ή μη στρατιωτικών
μέσων ή de facto) ή δημόσιας ή τοπικής αρχής·
(g) αεροπειρατεία ή παράνομη κατάληψη ή παράνομη άσκηση ελέγχου του αεροσκάφους ή του πληρώματος
σε πτήση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόπειρας κατάληψης ή ανάληψης ελέγχου) από
οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα εντός του αεροσκάφους που ενεργούν χωρίς τη συναίνεση του
Ασφαλισμένου.
Επιπρόσθετα, το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει αξιώσεις που προκύπτουν ενώ το αεροσκάφος δεν είναι
υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου λόγω οποιουδήποτε από τους παραπάνω κινδύνους. Ο έλεγχος του
αεροσκάφους από τον Ασφαλισμένο θεωρείται ότι έχει αποκατασταθεί κατά την ασφαλή επιστροφή του
αεροσκάφους στον Ασφαλισμένο σε αεροδρόμιο που δεν εξαιρείται από τα γεωγραφικά όρια του παρόντος
Ασφαλιστηρίου και το οποίο είναι απολύτως κατάλληλο για τη λειτουργία του αεροσκάφους (για την εν λόγω
ασφαλή επιστροφή απαιτείται η στάθμευση του αεροσκάφους με απενεργοποιημένους τους κινητήρες και
χωρίς εξαναγκασμό).

AVN 48B 1.10.96 (τροποποιημένο)
(E) ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει οποιεσδήποτε αξιώσεις πάσης φύσεως που άμεσα ή έμμεσα
σχετίζονται με, οφείλονται σε ή προκαλούνται από:
1. την πραγματική, φερόμενη ή επαπειλούμενη παρουσία αμιάντου οποιασδήποτε μορφής, ή οποιουδήποτε
υλικού ή προϊόντος που περιέχει ή φέρεται να περιέχει αμίαντο· ή
2. οποιαδήποτε υποχρέωση, αίτημα, απαίτηση, διαταγή ή νομοθετική ή κανονιστική υποχρέωση με βάση την
οποία οποιοσδήποτε Ασφαλισμένος ή άλλο πρόσωπο εξετάζει, επιτηρεί, εκκαθαρίζει, συμπεριλαμβάνει,
μεταχειρίζεται, εξουδετερώνει, προστατεύει έναντι, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανταποκρίνεται σε
πραγματική, φερόμενη ή επαπειλούμενη παρουσία αμιάντου ή οποιουδήποτε υλικού ή προϊόντος που
περιέχει ή φέρεται να περιέχει αμίαντο.
Ωστόσο, η παρούσα εξαίρεση δεν ισχύει για οποιαδήποτε αξίωση που προκαλείται από ή οφείλεται σε
συντριβή, πυρκαγιά, έκρηξη ή σύγκρουση ή καταγεγραμμένη κατάσταση ανάγκης σε ώρα πτήσης που
επιφέρει τη μη κανονική λειτουργία του αεροσκάφους. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων
του παρόντος Ασφαλιστηρίου, οι Ασφαλιστές δεν οφείλουν να διερευνούν, να υπερασπίζονται τον
Ασφαλισμένο ή να καταβάλλουν έξοδα υπεράσπισης σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση η οποία εξαιρείται
πλήρως ή εν μέρει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2 του παρόντος.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ.
2488AGM00003

(ΣΤ) ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει οποιαδήποτε αξίωση, ζημία, σωματική βλάβη, απώλεια, έξοδο,
δαπάνη ή ευθύνη (βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, αμέλειας, ευθύνης προϊόντος, ψευδούς δήλωσης, δόλου
ή οποιαδήποτε άλλη) πάσης φύσεως, η οποία προκύπτει από, οφείλεται σε ή προκαλείται από (άμεσα ή
έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει):
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(a) την αποτυχία ή ανικανότητα οποιουδήποτε εξοπλισμού υπολογιστή, λογισμικού, ολοκληρωμένου
κυκλώματος, μικροκυκλώματος (τσιπ) ή εξοπλισμού ή συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών (στην κατοχή
του Ασφαλισμένου ή τρίτου μέρους) να επεξεργαστεί, να ανταλλάξει ή να μεταφέρει, πλήρως ή με ακρίβεια,
δεδομένα ή πληροφορίες έτους, ημερομηνίας ή ώρας σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή έτους, ημερομηνίας
ή ώρας· είτε κατά την εν λόγω αλλαγή έτους, ημερομηνίας ή ώρας ή πριν ή μετά από αυτήν·
(b) οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση ή απόπειρα αλλαγής ή τροποποίησης εξοπλισμού υπολογιστών,
λογισμικού, ολοκληρωμένου κυκλώματος, μικροκυκλώματος (τσιπ) ή εξοπλισμού ή συστήματος τεχνολογίας
πληροφοριών (στην κατοχή του Ασφαλιζόμενου ή τρίτου μέρους), εν αναμονή ή ως απόκριση σε αλλαγή
έτους, ημερομηνίας ή ώρας, ή οποιαδήποτε παρεχόμενη συμβουλή ή υπηρεσία σε σχέση με την εν λόγω
αλλαγή ή τροποποίηση·
(c) μη χρήση ή μη διαθεσιμότητα για χρήση περιουσιακού στοιχείου ή εξοπλισμού κάθε είδους ως
αποτέλεσμα πράξης, παράλειψης ή απόφασης του Ασφαλιζόμενου ή τρίτου σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια
αλλαγή έτους, ημερομηνίας ή ώρας·
και οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Ασφαλιστηρίου σχετικά με οποιαδήποτε υποχρέωση των
Ασφαλιστών να διερευνήσουν αξιώσεις ή να υπερασπιστούν τον Ασφαλισμένο έναντι αξιώσεων δεν ισχύει
για οποιεσδήποτε αξιώσεις που εξαιρούνται δυνάμει των ανωτέρω.
AVN 2000A 14.03.01

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
(A) Περίοδος Ισχύος του Ασφαλιστηρίου
Το παρόν Ασφαλιστήριο ισχύει μόνο σε σχέση με Συμβάντα που λαμβάνουν χώρα κατά την Περίοδο Ισχύος
του Ασφαλιστηρίου, με την προϋπόθεση ότι ένα Συμβάν που αφορά αεροσκάφος που αγνοείται ή δεν έχει
δηλωθεί θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα κατά τον χρόνο που το εν λόγω αεροσκάφος ξεκίνησε την πτήση του ή
δηλώθηκε για τελευταία φορά, ανάλογα με το ποιο από τα δύο λαμβάνει χώρα τελευταίο. Η Περίοδος Ισχύος
του Ασφαλιστηρίου ξεκινά και λήγει κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο Παράρτημα.
(B) Όριο Ευθύνης
Το Όριο Ευθύνης των Ασφαλιστών για αποζημίωση ορίζεται στο Παράρτημα. Στην περίπτωση που το παρόν
Ασφαλιστήριο καλύπτει περισσότερους από έναν Ασφαλισμένους, καθένας απολαμβάνει την ίδια προστασία
η οποία θα παρεχόταν εάν το παρόν Ασφαλιστήριο είχε εκδοθεί μεμονωμένα για καθέναν από αυτούς·
ωστόσο, είναι δεδομένο ότι η ένταξη στο παρόν περισσότερων του ενός Ασφαλισμένων δεν αυξάνει την
ευθύνη των Ασφαλιστών πέραν του ποσού για το οποίο θα ήταν υπεύθυνοι εάν η ασφάλιση του παρόντος
Ασφαλιστηρίου κάλυπτε μόνο ένα πρόσωπο ή μία οντότητα.
(C) Ασφάλιστρα
Ο Ασφαλισμένος θα καταβάλλει τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Παράρτημα. Εάν τα ασφάλιστρα αυτά
αποτελούν ελάχιστα ασφάλιστρα και ασφάλιστρα κατατεθειμένα έναντι ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισμένος θα
δηλώσει στους Ασφαλιστές, κατά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου, το ποσό του Κύκλου Εργασιών του κατά την
Περίοδο Ισχύος του Ασφαλιστηρίου και τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα θα υπολογιστούν με την εφαρμογή των
συντελεστών που ορίζονται στο Παράρτημα.
Εάν τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα που υπολογίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο υπερβαίνουν τα ελάχιστα
ασφάλιστρα, ο Ασφαλισμένος καταβάλλει τη διαφορά στους Ασφαλιστές. Εάν τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα
που υπολογίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι λιγότερα από τα ελάχιστα ασφάλιστρα, δεν πραγματοποιείται
επιστροφή ασφαλίστρων.
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(D) Μη καταβολή ασφαλίστρων
Εάν ο Ασφαλισμένος δεν καταβάλει τα ασφάλιστρα, το παρόν Ασφαλιστήριο δύναται να ακυρωθεί από τους
Ασφαλιστές ή εκ μέρους τους, κατόπιν ειδοποίησης 10 ημερών προς τον Ασφαλισμένο, στην τελευταία
διεύθυνση που έχει δηλώσει.
(E) Ουσιώδης μεταβολή
Εάν υπάρξει οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στις περιστάσεις ή τη φύση των κινδύνων που αποτελούν τη
βάση της παρούσας σύμβασης, ο Ασφαλισμένος ενημερώνει άμεσα τους Ασφαλιστές σχετικά και καμία
αξίωση που προκύπτει μετά την εν λόγω αλλαγή δεν είναι ανακτήσιμη δυνάμει του παρόντος, εάν η εν λόγω
αλλαγή δεν έχει γίνει αποδεκτή από τους Ασφαλιστές.
(F) Εκχώρηση
Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν εκχωρείται στο σύνολό του ή εν μέρει, παρά μόνο με τη συγκατάθεση των
Ασφαλιστών, η οποία διαπιστώνεται με πρόσθετη πράξη επί του παρόντος.
(G) Κοινοποίηση Συμβάντος ή Καθήλωσης στο Έδαφος
Όταν λαμβάνει χώρα Συμβάν ή Καθήλωση στο Έδαφος, γραπτή κοινοποίηση παρέχεται από τον
Ασφαλισμένο ή εκ μέρους του στους Ασφαλιστές μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους που
έχουν διοριστεί για τον σκοπό αυτόν (όπως ορίζεται στο Παράρτημα) το συντομότερο δυνατό.
Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν εύλογα σύμφωνα με τον χρόνο, τον
τόπο και τις περιστάσεις του Συμβάντος, καθώς και τα ονόματα και τις διευθύνσεις των διαθέσιμων
μαρτύρων.
(H) Κοινοποίηση αξίωσης ή αγωγής
Εάν εγερθεί αξίωση ή κατατεθεί αγωγή κατά του Ασφαλισμένου, ο Ασφαλισμένος προωθεί κάθε απαίτηση,
κοινοποίηση, κλήτευση ή άλλη επίδοση που λαμβάνει από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή τους
εκπροσώπους τους, το συντομότερο δυνατό, στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των Ασφαλιστών
που έχουν διοριστεί για αυτόν τον σκοπό.
(I) Συνδρομή και συνεργασία του Ασφαλισμένου
Ο Ασφαλισμένος συνεργάζεται με τους Ασφαλιστές και, κατόπιν αιτήματος των Ασφαλιστών, παρίσταται σε
συνεδριάσεις και δίκες και συνδράμει στην επίτευξη διακανονισμών, την εξασφάλιση και παροχή
αποδεικτικών στοιχείων, τη διασφάλιση της παράστασης μαρτύρων και την εκδίκαση των αγωγών.
(Ι) Αγωγή κατά των Ασφαλιστών
Καμία αγωγή δεν εγείρεται κατά των Ασφαλιστών, εκτός εάν και υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος
έχει συμμορφωθεί πλήρως με όλους τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, και πριν να καθοριστεί
οριστικά το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο Ασφαλισμένος είτε με απόφαση εις βάρος του
Ασφαλισμένου μετά από πραγματική δίκη είτε με απόφαση εις βάρος του Ασφαλισμένου στο πλαίσιο
διαιτητικής διαδικασίας κατά της οποίας οι Ασφαλιστές δεν επιθυμούν να προσφύγουν, ή με γραπτή
συμφωνία του Ασφαλισμένου, του ενάγοντος και των Ασφαλιστών.
Καμία διάταξη του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν παρέχει το δικαίωμα σε πρόσωπο ή οργανισμό να ορίσει
τους Ασφαλιστές ως ομόδικους σε οποιαδήποτε αγωγή κατά του Ασφαλισμένου για τον καθορισμό της
ευθύνης του Ασφαλισμένου.
(ΙΑ) Υποκατάσταση
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Στην περίπτωση οποιασδήποτε πληρωμής δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου, οι Ασφαλιστές
υποκαθίστανται στο σύνολο των δικαιωμάτων ανάκτησης του ποσού από τον Ασφαλισμένο έναντι
οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού. Ο Ασφαλισμένος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
να διασφαλίσει τα εν λόγω δικαιώματα και συνεργάζεται με τους Ασφαλιστές και, κατόπιν αιτήματος των
Ασφαλιστών, συνδράμει στην επίτευξη διακανονισμού, την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, τη
διασφάλιση της παράστασης μαρτύρων και την εκδίκαση των αγωγών. Οποιεσδήποτε δαπάνες που
προκύπτουν από το εν λόγω αίτημα των Ασφαλιστών καταβάλλονται από τους Ασφαλιστές.
(ΙΒ) Ακούσια σφάλματα ή παραλείψεις
Ακούσια σφάλματα ή παραλείψεις ή η μη αποστολή ειδοποίησης στους Ασφαλιστές σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του παρόντος δεν απαλλάσσουν τους Ασφαλιστές από την ευθύνη δυνάμει του παρόντος
Ασφαλιστηρίου, εφόσον το εν λόγω σφάλμα, παράλειψη ή μη ειδοποίηση διορθώνεται αμέσως μόλις
ανακαλύπτεται.
(ΙΓ) Μη παραδοχή
Ο Ασφαλισμένος δεν παραδέχεται καμία ευθύνη και δεν προβαίνει σε καμία παραδοχή, διευθέτηση,
προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των Ασφαλιστών.
(ΙΔ) Συμβολή
Εάν ο Ασφαλισμένος διαθέτει άλλη ασφάλιση έναντι απώλειας που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο,
οι Ασφαλιστές δεν φέρουν ευθύνη για μεγαλύτερο ποσοστό της εν λόγω απώλειας από αυτό στο οποίο
αντιστοιχεί το Όριο Ευθύνης που ορίζεται στο Παράρτημα στο όριο αποζημίωσης για κάθε έγκυρη και
εισπράξιμη ασφάλιση έναντι της εν λόγω απώλειας.
(ΙΕ) Δίκαιο και δικαιοδοσία
Το παρόν Ασφαλιστήριο διέπεται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας, τα δικαστήρια των οποίων
έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε οποιαδήποτε διαφωνία που προκύπτει δυνάμει του παρόντος μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών της παρούσας σύμβασης.
(ΙΣΤ) Ψευδείς δηλώσεις
Αποδεχόμενος το παρόν Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισμένος συμφωνεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται για
αυτή την ασφάλιση αποτελούν δηλώσεις του και ότι το παρόν Ασφαλιστήριο εκδίδεται βασιζόμενο στην
αλήθεια των εν λόγω δηλώσεων. Οποιαδήποτε ψευδή δήλωση από τον Ασφαλισμένο ή τον νομίμως
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εντολέα του ακυρώνει το παρόν Ασφαλιστήριο.
(ΙΖ) Ακύρωση
Το παρόν Ασφαλιστήριο δύναται να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή, με γραπτό αίτημα του Ασφαλισμένου, ή
δύναται να ακυρωθεί από ή εκ μέρους των Ασφαλιστών, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών (ή όπως άλλως ορίζεται).
Τα ασφάλιστρα που παρακρατούν οι Ασφαλιστές στην περίπτωση ακύρωσης από τον Ασφαλισμένο
υπολογίζονται ως εξής:
(a) Εάν τα ασφάλιστρα ορίζονται σε προσαρμόσιμη βάση: τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα για την περίοδο που
ήταν σε ισχύ το παρόν Ασφαλιστήριο ή το ποσοστό πρόωρης λήξης (short rate) οποιωνδήποτε ελάχιστων
ασφαλίστρων που υπολογίζεται σύμφωνα με την κλίμακα που προσδιορίζεται στο Παράρτημα, ανάλογα με
το ποιο από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο.
(b) Εάν τα ασφάλιστρα ορίζονται σε μη προσαρμόσιμη βάση: το ποσοστό πρόωρης λήξης των ασφαλίστρων
που υπολογίζεται σύμφωνα με την κλίμακα που προσδιορίζεται στο Παράρτημα.
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Στην περίπτωση ακύρωσης από τους Ασφαλιστές, τα ασφάλιστρα που οφείλονται στους Ασφαλιστές
υπολογίζονται όπως αναφέρεται στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω, με την εξαίρεση ότι το κατ’ αναλογία
ποσοστό αντικαθιστά το ποσοστό πρόωρης λήξης. Η κοινοποίηση ακύρωσης από τους Ασφαλιστές τίθεται
σε ισχύ παρόλο που οι Ασφαλιστές δεν προβαίνουν σε καμία καταβολή ή προσφορά επιστροφής
ασφαλίστρων.
Εάν η προθεσμία χορήγησης ειδοποίησης απαγορεύεται ή ακυρώνεται από οποιονδήποτε νόμο που διέπει
την ερμηνεία του παρόντος, η εν λόγω ειδοποίηση θεωρείται ότι τροποποιείται έτσι ώστε να συμπίπτει με την
ελάχιστη προθεσμία που επιτρέπεται βάσει του εν λόγω νόμου.
(ΙΗ) Απάτη
Εάν ο Ασφαλισμένος υποβάλει οποιαδήποτε αξίωση γνωρίζοντας ότι αυτή είναι ψευδής ή δόλια, όσον αφορά
το ποσό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της, το παρόν Ασφαλιστήριο ακυρώνεται και κάθε αξίωση δυνάμει του
παρόντος εκπίπτει.
(ΙΘ) Συμβατική ευθύνη
Η ένταξη πρόσθετων Ασφαλισμένων, οι συμφωνίες απαλλαγής ευθύνης, οι αποζημιώσεις, οι παραιτήσεις
από δικαιώματα υποκατάστασης και οι συμβατικές συμφωνίες που συνάπτονται από τους ασφαλιστές
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν συναφθεί στο παρελθόν ενσωματώνονται αυτόματα στο παρόν.
Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν ισχύει για οποιαδήποτε ευθύνη που έχει αναλάβει ο Ασφαλισμένος δυνάμει
οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης εγγύησης για Προϊόντα Αεροσκαφών, εκτός
ευθύνης που δύναται να αναλαμβάνεται δυνάμει οποιασδήποτε τυπικής σύμβασης πώλησης ή συμφωνίας
πώλησης, μεγαλύτερης από την ευθύνη που θα επιβαλλόταν από τη νομοθεσία αν δεν υπήρχε ρητή
σύμβαση ή ανάληψη ευθύνης.
Καμία διάταξη των προαναφερόμενων παραγράφων δεν θεωρείται ότι επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος Ασφαλιστηρίου σε κινδύνους που δεν ασφαλίζονται από το παρόν, εκτός εάν αυτό έχει
συμφωνηθεί από τους Ασφαλιστές του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
AVN 98 7.3.07
Όπως και όλες οι Ρήτρες Αεροπορικής Ασφάλισης που εκδίδονται από την AICG, η παρούσα Ρήτρα δημοσιεύεται
από την AICG, αλλά είναι ρητώς μη δεσμευτική και η AICG δεν προβαίνει σε καμία σύσταση αναφορικά με τη
χρήση της σε συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι Ασφαλιστές μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν διαφορετική
διατύπωση και ρήτρες ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τους ασφαλιζόμενους.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α)

(ισχύει για Ετήσια Ασφαλιστήρια)
1 μήνας κινδύνων........................................................... 20% των ετήσιων ασφαλίστρων
2 μήνες κινδύνων .............................................................30% των ετήσιων ασφαλίστρων
3 μήνες κινδύνων ............................................................ 40% των ετήσιων ασφαλίστρων
4 μήνες κινδύνων .............................................................50% των ετήσιων ασφαλίστρων
5 μήνες κινδύνων ............................................................ 60% των ετήσιων ασφαλίστρων
6 μήνες κινδύνων ............................................................ 70% των ετήσιων ασφαλίστρων
7 μήνες κινδύνων ............................................................ 75% των ετήσιων ασφαλίστρων
8 μήνες κινδύνων ............................................................ 80% των ετήσιων ασφαλίστρων
9 μήνες κινδύνων ............................................................ 85% των ετήσιων ασφαλίστρων

Για διάστημα άνω των 9 μηνών, το ποσό ισούται με τα ετήσια ασφάλιστρα.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Σε σχέση με το Τμήμα 1 – Ασφάλιση Ευθύνης για Αεροπορικά Προϊόντα και Καθήλωση στο Έδαφος
Πρόσθετη πράξη που επισυνάπτεται σε και αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου υπ’ αριθ.
Νοείται και συμφωνείται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο δεν ισχύει για οποιαδήποτε νομική ευθύνη που
προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε Διαστημικό Όχημα ή Δορυφόρο ή Αεροπορικό Προϊόν που
αποτελεί μέρος ενός τέτοιου Διαστημικού Οχήματος ή Δορυφόρου.
Πρόσθετη πράξη υπ’ αριθ. 2
(Εξαίρεση Κάλυψης Διαστημικών Προϊόντων)
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ)

1.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ το Ασφαλιστήριο του οποίου αποτελεί μέρος η παρούσα Πρόσθετη Πράξη
περιλαμβάνει τη Ρήτρα Εξαίρεσης Πολέμου, Αεροπειρατείας και Άλλων Κινδύνων (Ρήτρα AVN 48B),
νοείται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου,
όλα τα εδάφια, πλην των εδαφίων ……………………………, της Ρήτρας AVN 48B που αποτελούν
μέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου διαγράφονται ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας Πρόσθετης Πράξης.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΗ που ισχύει μόνο για οποιασδήποτε κάλυψη που έχει επεκταθεί αναφορικά με τη διαγραφή
του εδαφίου (α) της Ρήτρας AVN 48B.
Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει ευθύνη για ζημία σε οποιουδήποτε είδους περιουσιακό στοιχείο στο έδαφος,
το οποίο βρίσκεται εκτός του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εκτός εάν αυτή
προκαλείται από ή οφείλεται στη χρήση αεροσκάφους.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το όριο της ευθύνης των Ασφαλιστών αναφορικά με την κάλυψη που παρέχεται από την παρούσα Πρόσθετη
Πράξη είναι ……………………….€ ή το εφαρμοστέο όριο του ασφαλιστηρίου, ανάλογα με ποιο ποσό είναι
μικρότερο ανά μεμονωμένο Συμβάν και συνολικά σε ετήσια βάση (το «επιμέρους όριο»). Αυτό το επιμέρους
όριο ισχύει εντός του γενικού ορίου του Ασφαλιστηρίου και όχι επιπρόσθετα σε αυτό.
Στον βαθμό που παρέχεται κάλυψη σε Ασφαλισμένο δυνάμει του Ασφαλιστηρίου, αυτό το επιμέρους όριο
δεν ισχύει για την ευθύνη του εν λόγω Ασφαλισμένου:
(a)

προς τους επιβάτες (και για τις αποσκευές και τα προσωπικά αντικείμενά τους) οποιουδήποτε φορέα
εκμετάλλευσης αεροσκάφους στον οποίο το Ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι
των επιβατών του, η οποία προκύπτει από την εκμετάλλευση του αεροσκάφους·

(b)

για φορτίο και ταχυδρομείο, κατά το διάστημα που βρίσκονται επάνω στο αεροσκάφος οποιουδήποτε
φορέα εκμετάλλευσης αεροσκάφους στον οποίο το Ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη ευθύνης για το εν
λόγω φορτίο και ταχυδρομείου, η οποία προκύπτει από την εκμετάλλευση του αεροσκάφους.

4. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΥΣΗ
Στον βαθμό που προβλέπεται παρακάτω, η κάλυψη που επεκτείνεται με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη
ΛΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) Η κάλυψη στο σύνολό της
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- με την έναρξη πολέμου (είτε υπάρχει κήρυξη πολέμου είτε όχι) μεταξύ δύο ή περισσότερων εκ των
ακόλουθων κρατών, δηλαδή της Γαλλίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
(ii) Οποιαδήποτε κάλυψη που έχει επεκταθεί αναφορικά με τη διαγραφή του εδαφίου (α) της
Ρήτρας AVN 48B
- με την εχθρική πυροδότηση οποιουδήποτε πολεμικού όπλου το οποίο κάνει χρήση ατομικής ή
πυρηνικής σχάσης ή/και σύντηξης ή άλλης παρόμοιας αντίδρασης ή ραδιενεργού δύναμης ή υλικού,
οπουδήποτε ή οποτεδήποτε και αν λάβει χώρα η εν λόγω πυροδότηση και είτε ενδέχεται να εμπλέκεται
το Ασφαλισμένο Αεροσκάφος είτε όχι
(iii) Οποιαδήποτε κάλυψη αναφορικά με οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Αεροσκάφος που
επιτάσσεται κατά κυριότητα ή για χρήση
- μετά την εν λόγω επίταξη
ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ, εάν ένα Ασφαλισμένο Αεροσκάφος βρίσκεται στον αέρα όταν λάβει χώρα το
περιστατικό που προβλέπεται στο (i), (ii) ή (iii), τότε η κάλυψη που παρέχεται από την παρούσα Πρόσθετη
Πράξη (εκτός εάν άλλως ακυρωθεί, καταγγελθεί ή ανασταλεί) συνεχίζεται αναφορικά με το εν λόγω
Αεροσκάφος, έως ότου αυτό να ολοκληρώσει την πρώτη του προσγείωση μετά το περιστατικό και να
αποβιβαστούν οι επιβάτες του.

5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ
(a) Αναθεώρηση ασφαλίστρων ή/και γεωγραφικών ορίων (7 ημέρες)
Οι Ασφαλιστές δύναται να αποστείλουν ειδοποίηση αναθεώρησης των ασφαλίστρων ή/και των
γεωγραφικών ορίων. Η εν λόγω ειδοποίηση τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο επτά ημερών από τις 23.59
μ.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, της ημέρας επίδοσης της εν λόγω ειδοποίησης.
(b) Περιορισμένη ακύρωση (48 ώρες)
Κατόπιν μιας εχθρικής πυροδότησης που προσδιορίζεται στην παράγραφο 4 (ii) ανωτέρω, οι
Ασφαλιστές δύνανται να αποστείλουν ειδοποίηση ακύρωσης ενός ή περισσότερων μερών της κάλυψης
που παρέχεται από την παράγραφο 1 της παρούσας Πρόσθετης Πράξης σε σχέση με τα εδάφια (γ), (δ),
(ε), (στ) ή/και (ζ) της Ρήτρας AVN 48B. Η εν λόγω ειδοποίηση τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο σαράντα
οκτώ ωρών από τις 23.59 μ.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, της ημέρας επίδοσης της εν λόγω
ειδοποίησης.
(c)

Ακύρωση (7 ημέρες)
Η κάλυψη που παρέχεται από την παρούσα Πρόσθετη Πράξη δύναται να ακυρωθεί είτε από τους
Ασφαλιστές είτε από τον Ασφαλισμένο με αποστολή ειδοποίησης η οποία τίθεται σε ισχύ μετά την
πάροδο επτά ημερών από τις 23.59 μ.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, της ημέρας επίδοσης της εν
λόγω ειδοποίησης.

(d)

Ειδοποιήσεις
Κάθε ειδοποίηση που αναφέρεται στην παρούσα είναι έγγραφη.

AVN 52E 12.12.01

ΡΗΤΡΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του παρόντος Ασφαλιστηρίου, ισχύουν τα κάτωθι:
1.
Εάν, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού που ισχύει για έναν Ασφαλιστή κατά την έναρξη
του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή που τίθεται σε ισχύ οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή, η παροχή κάλυψης
Σελίδα 64

Διακήρυξη αριθ. 859/ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

στον Ασφαλισμένο είναι ή θα ήταν παράνομη διότι παραβιάζει εμπορικό αποκλεισμό ή κύρωση, ο εν λόγω
Ασφαλιστής δεν παρέχει κάλυψη και δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη, δεν υπερασπίζεται τον Ασφαλισμένο, δεν
καταβάλει οποιαδήποτε έξοδα υπεράσπισης και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση εκ μέρους του
Ασφαλισμένου, στον βαθμό που αυτό θα παραβίαζε τον εν λόγω νόμο ή κανονισμό.
2.
Στις περιπτώσεις που είναι νόμιμη η παροχή κάλυψης από έναν Ασφαλιστή δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου, αλλά η καταβολή μιας έγκυρης και άλλως εισπράξιμης απαίτησης δύναται να παραβιάζει
εμπορικό αποκλεισμό ή κύρωση, τότε ο Ασφαλιστής θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να λάβει την
απαραίτητη άδεια για την πραγματοποίηση της εν λόγω καταβολής.
3.
Σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ κατά την Περίοδο Ισχύος του Ασφαλιστηρίου οποιοσδήποτε νόμος
ή κανονισμός που περιορίζει την ικανότητα ενός Ασφαλιστή να παρέχει κάλυψη, όπως προσδιορίζεται στην
παράγραφο 1, τόσο ο Ασφαλισμένος όσο και ο Ασφαλιστής θα έχουν δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή
τους στο παρόν Ασφαλιστήριο σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για το
Ασφαλιστήριο, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης τουλάχιστον 30 ημερών, στην περίπτωση ακύρωσης από τον
Ασφαλιστή. Σε περίπτωση ακύρωσης από τον Ασφαλισμένο ή τον Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής παρακρατεί
κατ’ αναλογία ποσοστό των ασφαλίστρων για την περίοδο που ήταν σε ισχύ το Ασφαλιστήριο. Ωστόσο, εάν
οι αξιώσεις που έχουν προκύψει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ακύρωσης υπερβαίνουν τα
δεδουλευμένα ή κατ’ αναλογία ασφάλιστρα (κατά περίπτωση) που οφείλονται στον Ασφαλιστή και, εφόσον
δεν υπάρχει πιο συγκεκριμένη διάταξη στο Ασφαλιστήριο σχετικά με την επιστροφή ασφαλίστρων,
οποιαδήποτε επιστροφή ασφαλίστρων υπόκειται σε αμοιβαία συμφωνία. Η κοινοποίηση ακύρωσης από τον
Ασφαλιστή τίθεται σε ισχύ παρόλο που ο Ασφαλιστής δεν προβαίνει σε καταβολή ή προσφορά επιστροφής
ασφαλίστρων.

AVN 111 01.10.10
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ (BAIG)
Ο όρος ΚΕΝΗ ΠΤΗΣΗ/ ΠΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ νοείται ως το χρονικό διάστημα που αρχίζει όταν ο πιλότος
εισέρχεται στο αεροσκάφος με σκοπό την απογείωση της συγκεκριμένης πτήσης για την οποία παρέχεται η
παρούσα ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παρεμβαλλόμενης περιόδου που το αεροσκάφος
είναι στο έδαφος σε σχέση με την εν λόγω πτήση) και λήγει όταν ο πιλότος αποβιβάζεται από το
αεροσκάφος, αφότου το αεροσκάφος έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή προσγείωσης στο αεροδρόμιο
παράδοσης στην περιοχή κοντά στο ***** και την εν λόγω πτήση.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ των ανωτέρω, η παρούσα Πρόσθετη Πράξη επεκτείνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει
έως δύο ώρες πτήσεων εξοικείωσης πριν από την έναρξη της πτήσης μεταφοράς, εφόσον οι εν λόγω
πτήσεις εξοικείωσης πραγματοποιούνται έως σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της
πτήσης μεταφοράς.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΩΣΤΟΣΟ, η ασφάλιση που παρέχεται από την παρούσα πρόσθετη πράξη δεν
εκτείνεται πέραν της *********, με την εξαίρεση ότι, εάν η πτήση για την οποία παρέχει ασφάλιση η παρούσα
πρόσθετη πράξη παραταθεί πέραν της εν λόγω ημερομηνίας (ή τελικής ώρας) λόγω «ανωτέρας βίας» ή εάν
αποσταλεί προηγουμένως ειδοποίηση στους ασφαλιστές σχετικά με επέκταση που άλλως απαιτείται από τον
Ασφαλισμένο, τότε η εν λόγω ασφάλιση επεκτείνεται αυτόματα υπό τους όρους που θα συμφωνηθούν.
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

(Σε περίπτωση ασυμφωνίας με το ελληνικό υπόδειγμα, υπερισχύει η ελληνική έκδοση)

INSURANCE POLICY
THE SCHEDULE
THE INSURED: Hellenic Aerospace Industry S.A.

THE ADDRESS OF THE INSURED: P.O. Box 23, GR 320 09, Schimatari, Greece

POLICY PERIOD: ……………..
Commencing:
Ending:
both days inclusive

PREMIUM: ……………..
CANCELLATION:
If the premium is on a non-adjustable basis, the premium to be retained by the Insurers in the event of cancellation by
the Insured shall be calculated by reference to Cancellation Scale (A) attached.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIMITS OF LIABILITY:
Where any Sections or Extensions are not insured, the words “Not insured and omitted hereunder” to be inserted against
such Sections or Extensions.
Aviation Products and Grounding Liability Insurance - Section One
Coverage A – Aviation Products Liability
___€…………………………_____ any one Occurrence and in the Aggregate in respect of all Occurrences.
Coverage B – Grounding
_____€…………………………____ any one Grounding and in the Aggregate in respect of all Groundings.
Coverage A and Coverage B Combined.
_____€…………………………_____ Aggregate

Working Parties Liability Insurance - Section Two
_____€…………………………_____ any one Occurrence.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aviation Premises and Hangarkeepers' Liability Insurance - Section Five
_____€…………………………____ any one Occurrence.
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Deductible in respect of In Flight Hangarkeepers’ Liability_____€…………………………______
Aviation Products Recall Extension
_____€………………………_____ any one recall and in the Aggregate, being within the Limit of Liability of
Section One and not in addition thereto.
Personal Injury Extension
________€…………………………_________________ any one offence and in the Aggregate, being within the Limit of
Liability over all Sections to which it attaches and not in addition thereto.
GEOGRAPHICAL LIMITS
Worldwide

AVN 98 7.3.07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Insurers, in consideration of the payment of premium and in reliance upon the information provided by the Insured
to the Insurers and subject to the terms, conditions, limitations and exclusions of this Policy, agree as follows:
AVIATION PRODUCTS, GROUNDING AND OTHER AVIATION LIABILITIES INSURANCE
SECTION ONE
AVIATION PRODUCTS AND GROUNDING LIABILITY INSURANCE
COVERAGE A - AVIATION PRODUCTS LIABILITY
To pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally liable to pay as damages for Bodily
Injury or Property Damage caused by an Occurrence arising out of the Products Hazard.
Exclusions Applicable to Coverage A
This Coverage A does not apply to:
(A) any obligation for which the Insured or their Insurer may be held liable under any Employers' Liability or Workers'
Compensation law, unemployment compensation or disability benefits law, or under any similar law, or to Bodily
Injury of any employee of the Insured arising out of and in the course of the employee’s employment by the Insured.
(B) loss of use of any Aircraft which has not been damaged or destroyed.
(C) legal liability imposed upon the Insured solely by reason of the Insured's ownership of an Aviation
Product.
(D) legal liability arising from any restriction on or withdrawal from use of an Aviation Product not
actually involved in an Occurrence.
(E) Property Damage to
(i) any Space Vehicle or Satellite or any Aviation Product forming a part of such Space Vehicle or Satellite
whether partially or wholly completed nor to any expenses incurred incidental to or resulting from the
replacement or repair of such Space Vehicle or Satellite and
(ii) any Space Vehicle or Satellite belonging to a third party whether partially or wholly completed after such
Space Vehicle or Satellite has been delivered to a launch site, but this exclusion shall not apply if such
Property Damage is caused by an Aircraft or an Aviation Product forming a part of such Aircraft.
(F) Property Damage to any Launch Vehicle or any Aviation Product forming a part of such Launch
Vehicle or to any expenses incurred incidental to or resulting from the replacement or repair of such
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Launch Vehicle, but this exclusion shall not apply if such Property Damage is caused by an Aircraft or an Aviation
Product forming part of such Aircraft.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVERAGE B - GROUNDING LIABILITY
To pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally liable to pay as damages for the loss of
use of completed Aircraft, occurring after delivery to and acceptance by a purchaser or purchasers or operator or
operators of such Aircraft for flight operations, and caused by a Grounding resulting from an Occurrence arising out of
the Products Hazard.
Exclusions Applicable to Coverage B
This Coverage B does not apply to:
(A) loss of use of any Aircraft occurring during maintenance, routine overhaul or alteration, or whilst
being modified for purposes other than those relating to Grounding.
(B) loss of use of any Military Aircraft.
(C) loss of use of any Space Vehicle, Satellite or Launch Vehicle.
(D) any Aircraft after it is designated by the Prime Manufacturer or required by the direction of the Civil Aviation
Authority of the United Kingdom (CAA) or the Federal Aviation Administration of the United States of America
(FAA), or any similar civil aviation authority to be removed from all flight operations due to its certificate of
airworthiness being withdrawn by reason of the Aircraft's safe operational life having been reached or exceeded.

PAYMENT OF DEFENCE, SETTLEMENT EXPENSES AND COSTS
With respect to the insurance afforded under this Section the Insurers will:
(A) Defend any suit against the Insured alleging Bodily Injury or Property Damage or loss of use even if such suit is
groundless, false or fraudulent, but the Insurers may make such investigation, negotiation and settlement of any claim or
suit as they deem expedient.
(B) Pay the following:
(i) Costs and expenses incurred in the defence of any such suit;
(ii) Premiums on bonds to release attachments for an amount not in excess of the Limit of Liability of this
Section and premiums on appeal bonds required in any such defended suit, but without any obligation to apply
for or furnish any such bonds;
(iii) Costs recoverable against the Insured and interest accruing after entry of judgment until the Insurers have
paid, tendered or deposited in court such part of such judgment as does not exceed the applicable limit of the
Insurers' liability. In the event that the amount of the judgment exceeds the applicable limit of the Insurers'
liability, the Insurers shall only be liable to pay for that proportion of the said costs and interest which the
applicable limit of Insurers' liability bears to the amount of such judgment.
The amounts incurred with the consent of the Insurers hereunder are payable by the Insurers in addition to the
applicable Limit of Liability of this Section. However, the Insurers shall not be obligated to defend any suit or pay any
costs, expenses and premiums incurred after the aggregate Limit of Liability under this Section has been exhausted and
in this event the Insured shall have the right to take over control of proceedings from the Insurers.

EXCLUSIONS APPLICABLE TO COVERAGES A AND B
This Section does not apply to:
(A) legal liability arising from the handling or use of any Aviation Product Owned by or loaned to the
Insured or, except with respect to Grounding coverage, whilst such Aviation Product is in the possession or under the
control of the Insured.
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(B) Property Damage to property owned by, rented, leased, occupied or used by or in the care, custody or control of the
Insured at the time of the Occurrence except with respect to a completed Aircraft temporarily returned to the Insured for
modification or repair or whilst being flown by aircrew of the Insured after acceptance by a purchaser or lessee.
(C) loss of use of any Aircraft:
(i) caused by the culpable failure of the Insured to perform any obligation with respect to making available or
delivering an Aviation Product to the purchaser or operator of such Aircraft.
(ii) occurring during the period that the Insured does not use reasonable diligence to find and eliminate the
cause of the loss of use.
(D) legal liability for the cost or expense of the Insured for the inspection, repair, alteration, modification, replacement
of or for work completed by or on behalf of the Insured to an Aviation
Product or any property of which it forms part by reason of a defect or deficiency known or suspected to exist in an
Aviation Product not actually involved in an Occurrence.
(E) any liability for Property Damage to any property of any government which in the absence of this insurance is
assumed by any government under any contract or agreement or otherwise, nor does the premium for this insurance
contemplate such coverage.

DEFINITIONS
Wherever used in this Section the following terms apply:
(A) Aircraft
Aircraft means aircraft and shall be deemed to include Missiles, air cushion vehicles/hovercraft, lighter-than-air aircraft
and helicopters.
(B) Aviation Product
Aviation Product means a completed Aircraft or Space Vehicle or Satellite and any article forming part thereof, or
supplied for installation in, or for use in connection with, or for spare parts for, an
Aircraft or Space Vehicle or Satellite including ground handling tools and equipment and also means training aids,
instructions, manuals, blueprints, engineering or other data or any article in respect of which engineering or other advice
and services and labour have been given or supplied by the Insured in connection with an Aircraft or Space Vehicle or
Satellite.
(C) Bodily Injury
Bodily Injury means bodily injury, sickness or disease, including death at any time resulting therefrom.
(D) Grounding
Grounding means the complete and continuous withdrawal from all flight operations at or about the same time of one or
more Aircraft due to a mandatory order of the Civil Aviation Authority of the
United Kingdom (CAA) or the Federal Aviation Administration of the United States of America (FAA), or any similar
civil aviation authority, because of an existing, alleged or suspected like defect, fault or condition affecting the safe
operation of two or more like Aircraft and which results from an Occurrence.
A Grounding shall be deemed to commence from the date on which the first such order becomes effective following an
Occurrence during the Policy Period and to continue until the date on which the last such order relating to the same
existing, alleged or suspected like defect, fault or condition is withdrawn or becomes ineffective.
Such Grounding shall be deemed to fall in the Policy Period of the Occurrence which exposed such defect, fault or
condition.
(E) Insured
Insured means the Insured named herein and includes any executive officer, employee, partner, director or shareholder
thereof while acting within the scope of their duties as such.
(F) Launch Vehicle
Launch Vehicle means any vehicle, including parts detached en route, designed, constructed or intended to place into
space or into orbit any Space Vehicle or Satellite and shall include both manned and unmanned vehicles.
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(G) Military Aircraft
Military Aircraft means an Aircraft owned by or used by or in the possession of the armed services of any government
provided that Aircraft leased or chartered to the armed services of any government shall be deemed not to be Military
Aircraft.
(H) Missile
Missile means any non-manned, self-propelled device (other than a Launch Vehicle) capable of free flight, whether selfcontrolled or not, and includes any ground support or control equipment used in connection therewith.
After the arrival of a Missile at a launching site, such Missile shall be deemed not to be Owned by, loaned to, in the
possession or control of or in flight by the Insured.
When the Insured removes a Missile from a launching site or recovers a Missile, after completion of its flight, for the
purpose of returning it to the Insured's premises other than a launching site, such
Missile shall be deemed to be in the possession or control of the Insured until such Missile again arrives at a launching
site or the Insured surrenders possession of such Missile to a person or organisation who is not an Insured under this
Section.
(I) Occurrence
Occurrence means an accident or incident (other than a Grounding) or a continuous or repeated exposure to conditions
occurring during the Policy Period which arises out of the Products Hazard and causes Bodily Injury or Property
Damage neither expected nor intended from the standpoint of the Insured. All damages arising out of exposure to
substantially the same general conditions shall be deemed to arise out of one Occurrence.
(J) Owned by
An Aviation Product to which the Insured has retained title under a conditional sales contract, lease contract, chattel
mortgage or similar lien, shall be deemed not to be Owned by the Insured.
(K) Prime Manufacturer
Prime Manufacturer means any manufacturer which sells its Aviation Product directly to and/or enters into a contract of
sale with an Aircraft purchaser.
(L) Products Hazard
Products Hazard means the handling or use of (other than by the Insured) or the existence of any condition in an
Aviation Product provided, as regards Coverage A - Aviation Products Liability - such
Aviation Product has ceased to be in the possession or under the control of the Insured; nevertheless it is understood and
agreed that the indemnity provided by this Section shall not be invalidated when a completed Aircraft is temporarily
returned to the Insured for modification or repair or whilst being flown by aircrew of the Insured after acceptance by a
purchaser or lessee.
(M) Property Damage
Property Damage means physical loss of or damage to or destruction of tangible property, including the loss of use of
such property.
(N) Space Vehicle or Satellite
Space Vehicle or Satellite means a spacecraft or satellite including parts detached en route designed to travel to and/or
from or into space or any orbit.
(O) Turnover
Turnover means the sale price of the Aviation Product(s) delivered during the Policy Period.

CONDITION
Knowledge and Consent Clause
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In the event that an Aviation Product, sold as such and declared within the Turnover of this Section, is used for nonaviation purposes without the actual knowledge and consent of the Insured, the coverage provided by this Section shall
not be invalidated and shall remain in full force and effect for any such product.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECTION TWO
WORKING PARTIES LIABILITY INSURANCE
This insurance is only in place when an amount is inserted against the appropriate Limit of Liability in the
Schedule
To pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally liable to pay as damages for Bodily
Injury or Property Damage caused by an Occurrence arising in the course of any work or the performance of any duties
carried out by or on behalf of the Insured in connection with the Insured's business or operations away from the
Insured's premises in connection with any Aircraft Product including liability for Property Damage to such Aircraft
Product.

PAYMENT OF DEFENCE, SETTLEMENT EXPENSES AND COSTS
With respect to the insurance afforded under this Section the Insurers will:
(A) Defend any suit against the Insured alleging Bodily Injury or Property Damage even if such suit is groundless, false
or fraudulent, but the Insurers may make such investigation, negotiation and settlement of any claim or suit as they
deem expedient.
(B) Pay the following:
(i) Costs and expenses incurred in the defence of any such suit;
(ii) Premiums on bonds to release attachments for an amount not in excess of the Limit of Liability of this
Section and premiums on appeal bonds required in any such defended suit, but without any obligation to apply
for or furnish any such bonds;
(iii) Costs recoverable against the Insured and interest accruing after entry of judgment until the Insurers have
paid, tendered or deposited in court such part of such judgment as does not exceed the applicable limit of the
Insurers' liability. In the event that the amount of the judgment exceeds the applicable limit of the Insurers'
liability, the Insurers shall only be liable to pay for that proportion of the said costs and interest which the
applicable limit of Insurers' liability bears to the amount of such judgment.
The amounts incurred with the consent of the Insurers hereunder are payable by the Insurers in addition to the
applicable Limit of Liability of this Section.

EXCLUSIONS
This Section does not apply to:
(A) Property Damage to property in the care, custody and control of the Insured whilst on premises owned or occupied
by the Insured.
(B) Property Damage to property owned by, rented to or leased by the Insured.
(C) Bodily Injury or Property Damage arising out of any goods or products manufactured, constructed, altered, repaired,
serviced, treated, sold, supplied or distributed by the Insured after such goods or products have ceased to be in the
possession or under the control of the Insured.
(D) the cost of making good any faulty workmanship for which the Insured, their contractors or subcontractors may be
liable (but this limitation shall not exclude resulting damage arising out of such faulty workmanship).
(E) any obligation for which the Insured or their Insurer may be held liable under any Employers' Liability or Workers'
Compensation law, unemployment compensation or disability benefits law, or under any similar law, or to Bodily
Injury of any employee of the Insured arising out of and in the course of the employee’s employment by the Insured.
(F) liability for which compulsory insurance or security is required by any applicable law governing road traffic or, in
the absence of any applicable law, to liability arising from the use of any vehicle upon the public highway.
In respect of any such liability arising from an Occurrence within the confines of an airport or airfield this exclusion
does not apply:
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(i) if there is no such applicable law;
(ii) to the liability of the Insured to pay an amount which is excess of:
a) any prescribed limit that is required to be insured where insurance may be effected to
comply with the law whether the Insured effects an insurance policy in respect of such
liability or not
b) the limit of liability of the insurance policy effected by the Insured insuring such liability
whichever is the greater.
(G) Property Damage to any Space Vehicle or Satellite arising out of or in the course of any work thereon.
(H) Property Damage to any Launch Vehicle arising out of or in the course of any work thereon.

DEFINITIONS
Wherever used in this Section the following terms apply:
(A) Aircraft
Aircraft means aircraft and shall be deemed to include Missiles, air cushion vehicles/hovercraft, lighter-than-air aircraft
and helicopters.
(B) Aircraft Product
Aircraft Product means a completed Aircraft and any article forming part thereof, or supplied for
installation in, or for use in connection with, or for spare parts for an Aircraft including ground handling tools and
equipment and also means training aids, instructions, manuals, blueprints, engineering or other data or any article in
respect of which engineering or other advice and services and labour have been given or supplied by the Insured in
connection with an Aircraft.
(C) Bodily Injury
Bodily Injury means bodily injury, sickness or disease, including death at any time resulting therefrom.
(D) Insured
Insured means the Insured named herein and includes any executive officer, employee, partner, director or shareholder
thereof while acting within the scope of their duties as such.
(E) Launch Vehicle
Launch Vehicle means any vehicle, including parts detached en route, designed, constructed or intended to place into
space or into orbit any Space Vehicle or Satellite and shall include both manned and unmanned vehicles.
(F) Missile
Missile means any non-manned, self-propelled device (other than a Launch Vehicle) capable of free flight, whether selfcontrolled or not, and includes any ground support or control equipment used in connection therewith.
(G) Occurrence
Occurrence means an accident or incident or a continuous or repeated exposure to conditions occurring during the
Policy Period which results in Bodily Injury or Property Damage neither expected nor intended from the standpoint of
the Insured. All damages arising out of exposure to substantially the same general conditions shall be deemed to arise
out of one Occurrence.
(H) Property Damage
Property Damage means physical loss of or damage to or destruction of tangible property, including the loss of use of
such property.
(I) Space Vehicle or Satellite
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Space Vehicle or Satellite means a spacecraft or satellite including parts detached en route designed to travel to and/or
from or into space or any orbit.

CONDITIONS
(A) Cancellation
This Section will terminate automatically in the event the Aviation Products and Grounding Liability
Insurance, to which this Section is attached, is cancelled or terminated.
(B) Reasonable Care
The Insured shall and will at all times exercise reasonable care in seeing that the ways, implements, plant, machinery
and appliances used in the Insured’s business are substantial and sound and in proper order and fit for the purpose for
which they are used, and that all reasonable safeguards and precautions against accidents are provided and used.
(C) Compliance
The Insured shall comply with all applicable international and government regulations and civil instructions.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECTION FIVE
AVIATION PREMISES AND HANGARKEEPERS' LIABILITY INSURANCE
This insurance is only in place when an amount is inserted against the appropriate Limit of Liability in the
Schedule
To pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally liable to pay as damages for Bodily
Injury or Property Damage caused by an Occurrence and arising out of the hazards set forth in Coverages A and B
below.

COVERAGE A – AVIATION PREMISES LIABILITY
Bodily Injury or Property Damage occurring in or about the Insured's aviation premises as a direct result of the services
granted by the Insured, caused by the fault or negligence of the Insured or by any defect in the Insured's premises, ways,
works, machinery or plant used in the Insured's aviation business.
Exclusions Applicable to Coverage A
This Coverage A does not apply to:
(A) Property Damage to property owned by, rented to, leased or occupied by, whilst being handled, serviced or
maintained by the Insured, but this exclusion shall be deemed not to apply to vehicles that are not the property of the
Insured whilst on the Insured's premises.
(B) Bodily Injury or Property Damage caused by any ships, vessels, craft or aircraft owned, chartered, used or operated
by or on account of the Insured, but this exclusion shall be deemed not to apply to aircraft owned by others which are
On the Ground and for which indemnity is otherwise granted under Coverage B.
(C) liability for which compulsory insurance or security is required by any applicable law governing road traffic or, in
the absence of any applicable law, to liability arising from the use of any vehicle upon the public highway.
In respect of any such liability arising from an Occurrence within the confines of an airport or airfield this exclusion
does not apply:
(i) if there is no such applicable law;
(ii) to the liability of the Insured to pay an amount which is excess of:
a) any prescribed limit that is required to be insured where insurance may be effected to
comply with the law whether the Insured effects an insurance policy in respect of such
liability or not
b) the limit of liability of the insurance policy effected by the Insured insuring such liability
whichever is the greater.
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(D) Bodily Injury or Property Damage arising out of any airmeet, air race, or air show or any stand used for the
accommodation of spectators in connection therewith, unless previously agreed by the Insurers.
(E) Bodily Injury or Property Damage arising out of the construction of, demolition of or alterations to buildings,
runways or installations by the Insured or their contractors or sub-contractors (other than normal maintenance
operations) unless previously agreed by the Insurers.
(F) Bodily Injury or Property Damage arising out of any goods or products manufactured, constructed, altered, repaired,
serviced, treated, sold, supplied or distributed by the Insured after such goods or products have ceased to be in the
possession or under the control of the Insured, but this exclusion shall be deemed not to apply to the supply, by the
Insured, of food or drink at the Insured's premises.
(G) any obligation for which the Insured or their Insurer may be held liable under any Employers' Liability or Workers'
Compensation law, unemployment compensation or disability benefits law, or under any similar law, or to Bodily
Injury of any employee of the Insured arising out of and in the course of the employee’s employment by the Insured.
(H) liability arising out of the operation of an airfield control tower unless previously agreed by the Insurers.

COVERAGE B - HANGARKEEPERS LIABILITY
Property Damage to aircraft or aircraft equipment not owned, rented or leased by or loaned to the Insured occurring
whilst in Flight or On the Ground in the care, custody or control of or whilst being serviced, handled or maintained by
the Insured.
Exclusions applicable to Coverage B
This Coverage B does not apply to:
(A) Property Damage to robes, wearing apparel, personal effects or merchandise of any description.
(B) Property Damage to aircraft or aircraft equipment, owned, rented or leased by or loaned to the Insured.

PAYMENT OF DEFENCE, SETTLEMENT EXPENSES AND COSTS
With respect to the insurance afforded under this Section the Insurers will:
(A) Defend any suit against the Insured alleging Bodily Injury or Property Damage even if such suit is groundless, false
or fraudulent, but the Insurers may make such investigation, negotiation and settlement of any claim or suit as they
deem expedient.
(B) Pay the following:
(i) Costs and expenses incurred in the defence of any such suit;
(ii) Premiums on bonds to release attachments for an amount not in excess of the Limit of Liability of this
Section and premiums on appeal bonds required in any such defended suit, but without any obligation to apply
for or furnish any such bonds;
(iii) Costs recoverable against the Insured and interest accruing after entry of judgment until the Insurers have
paid, tendered or deposited in court such part of such judgment as does not
exceed the applicable limit of the Insurers' liability. In the event that the amount of the
judgment exceeds the applicable limit of the Insurers' liability, the Insurers shall only be liable
to pay for that proportion of the said costs and interest which the applicable limit of Insurers'
liability bears to the amount of such judgment.

The amounts incurred with the consent of the Insurers hereunder are payable by the Insurers in addition to the
applicable Limit of Liability of this Section.
Aircraft and or engines, parts, components and equipment (including ground support equipment), for use in conjunction
with Aircraft shall also be deemed to be in the care, custody or control of the Insured when they have been entrusted by
the Insured:
to subcontractors;
to the owner or customer as pilot to perform the acceptance or validation flight. The owner or the customer
will be considered in this case as an agent of the Insured performing the flight on behalf of the Insured.
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EXCLUSION APPLICABLE TO COVERAGES A AND B
This Section does not apply to the cost of making good any faulty workmanship for which the Insured, their contractors
or sub-contractors may be liable (but this limitation shall not exclude resulting damage arising out of such faulty
workmanship).

DEFINITIONS
Wherever used in this Section the following terms apply:
(A) Bodily Injury
Bodily Injury means bodily injury, sickness or disease, including death at any time resulting therefrom.
(B) Flight
Flight means the time commencing with the actual take-off run of the aircraft and continuing thereafter until it has
completed its landing run. With respect to helicopters Flight shall be deemed to mean whilst the rotors are in motion.
(C) Insured
Insured means the Insured named herein and includes any executive officer, employee, partner, director or shareholder
thereof while acting within the scope of their duties as such.
(D) Occurrence
Occurrence means an accident or incident or a continuous or repeated exposure to conditions occurring during the
Policy Period which results in Bodily Injury or Property Damage neither expected nor intended from the standpoint of
the Insured. All damages arising out of exposure to substantially the same general conditions shall be deemed to arise
out of one Occurrence.
(E) On the Ground
On the Ground means at all times the aircraft is not in Flight.
(F) Property Damage
Property Damage means physical loss of or damage to or destruction of tangible property, including the loss of use of
such property.

CONDITIONS
(A) Cancellation
This Section will terminate automatically in the event the Aviation Products and Grounding Liability
Insurance, to which this Section is attached, is cancelled or terminated.
(B) Reasonable Care
The Insured shall and will at all times exercise reasonable care in seeing that the ways, implements, plant, machinery
and appliances used in the Insured’s business are substantial and sound and in proper order and fit for the purpose for
which they are used, and that all reasonable safeguards and precautions against accidents are provided and used.
(C) Compliance
The Insured shall comply with all applicable international and government regulations and civil instructions.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVIATION PRODUCTS RECALL EXTENSION
For attachment to Section One
This Extension is only in place when an amount is inserted against the appropriate Limit of Liability in the
Schedule
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The Insurers will reimburse the Insured for 90% of the Expenses incurred by or on behalf of the Insured for the recall of
any Aviation Product(s) under a Mandatory Order of Civil Aviation Authority of the United Kingdom (CAA) or the
Federal Aviation Administration of the United States of America (FAA), or any similar civil aviation authority issued
during the Policy Period because of an existing, alleged or suspected like defect, fault or condition in an Aviation
Product. All such Expenses incurred by the Insured shall attach to the Policy Period in which the Mandatory Order is
issued.

DEFINITIONS
Wherever used in this Extension the following terms apply:
(A) Aircraft
Aircraft means aircraft and shall be deemed to include Missiles, air cushion vehicles/hovercraft, lighter-than-air aircraft
and helicopters.
(B) Aviation Product
Aviation Product means a completed Aircraft and any article forming part thereof or supplied for installation in, or for
use in connection with, or for spare parts for an Aircraft, including ground handling tools and equipment and also means
training aids, instructions, manuals, blueprints, engineering or other data or any article in respect of which engineering
or other advice and services and labour have been given or supplied by the Insured in connection with an Aircraft.
(C) Expenses
Expenses means the reasonable and necessary costs of communications, transportation and advertising, the cost of hire
of additional personnel, overtime payments to regular personnel and the out-of-pocket expenses of such personnel,
exclusively incurred as a result of the recall and shall include costs necessarily incurred by the Insured for the physical
examination of the Aviation Product and the costs incurred for the installation of a replacement Aviation Product but
excluding the cost of such replacement Aviation Product.
(D) Insured
Insured means the Insured named herein and includes any executive officer, employee, partner, director or shareholder
thereof while acting within the scope of their duties as such.
(E) Launch Vehicle
Launch Vehicle means any vehicle, including parts detached en route, designed, constructed or intended to place into
space or into orbit any Space Vehicle or Satellite and shall include both manned and unmanned vehicles.
(F) Mandatory Order
Mandatory Order means any order requiring immediate modification, inspection or action to be performed under the
emergency airworthiness directives of the CAA or the immediately adopted rule or immediate safety-of-flight rules of
the FAA, or the equivalent rule, directive or procedure of any similar civil aviation authority.
(G) Military Aviation Product
Military Aviation Product means an Aviation Product whilst owned by or used by or in the possession of the armed
services of any government provided that an Aviation Product leased or chartered to the armed services of any
government shall be deemed not to be a Military Aviation Product.
(H) Missile
Missile means any non-manned, self-propelled device (other than a Launch Vehicle) capable of free flight, whether selfcontrolled or not, and includes any ground support or control equipment used in connection therewith.
(I) Space Vehicle or Satellite
Space Vehicle or Satellite means a spacecraft or satellite including parts detached en route designed
to travel to and/or from or into space or any orbit.
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EXCLUSIONS
This Extension does not apply to:
(A) the recall of any Missile, Space Vehicle, Satellite or Launch Vehicle or any Aviation Product forming a part thereof.
(B) the recall of any Military Aviation Product.
(C) the cost of repair or replacement of, or the cost of any research and development to eliminate a defect, fault or
condition in a recalled Aviation Product.
(D) the loss of use of the Aviation Product the subject of the recall.
(E) loss which is covered under Coverages A and B of Section One of the Policy to which this Extension is attached.
(F) the recall of any Aviation Product after its safe operational life, as designated by the manufacturer or the CAA or
FAA, or any similar civil aviation authority, has been reached or exceeded.

CONDITIONS
(A) Cancellation
This Extension will terminate automatically in the event the Aviation Products and Grounding Liability Insurance, to
which this Extension is attached, is cancelled or terminated.
(B) Notice of Fact or Circumstances
If the Insured becomes aware of any fact or circumstance which may reasonably be expected to give rise to a recall of
any Aviation Product(s), the Insured shall immediately advise the CAA or FAA or any similar civil aviation authority
and then give written notice to the Insurers as soon as practicable thereafter. Such notice shall be given to the Insurers
through their authorised agents.
(C) Continued Recall After Policy Period
Should this Extension expire while a recall is in progress coverage hereunder shall continue in respect of such recall
until the recall has been completed or until the Limit of Liability contained herein with respect to Expenses incurred has
been exhausted or until the expiry of 12 months beyond the expiry of the Policy, whichever first occurs.
(D) Limit of Liability
The Limit of Liability of the Insurers shall be 90% of the Limit of Liability shown against Aviation Products Recall
Extension in the Schedule.
WARRANTED REMAINING 10% UNINSURED
This Extension is also subject to the definitions, exclusions and conditions that apply to Section One to which this
Extension attaches insofar as they can apply.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONAL INJURY EXTENSION
For attachment to Sections Two to Five
This Extension is only in place when an amount is inserted against the appropriate Limit of Liability in the
Schedule
The insurance provided by this Policy extends to indemnify the Insured for legal liability for damages
awarded to any person arising out of one or more of the following offences committed during the Policy Period but only
where such offences are committed in connection with that part of the Insured’s aviation operations or interests for
which other coverage is granted by the Policy:
1. False arrest, restraint, detention or imprisonment.
2. Malicious prosecution.
3. Wrongful entry, eviction or other invasion of the right of private occupancy.
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4. Inadvertent discrimination with respect to withholding or refusal of transportation except with respect to
overbooking.
5. The publication or utterance of a libel or slander or of other defamatory or disparaging material in violation of an
individual's right of privacy except publication or utterance in the course of or related to advertising, broadcasting or
telecasting activities conducted by or on behalf of the Insured.
6. Incidental medical malpractice error or mistake by a physician, surgeon, nurse, medical technician or other person
performing medical services but only for or on behalf of the Insured in the provision of emergency medical relief.
The following additional exclusions shall apply to this extension:
a. liability assumed by the Insured by agreement under any contract unless such liability would have attached to the
Insured even in the absence of such agreement,
b. liability arising out of the wilful violation of penal statute or ordinance committed by or with the knowledge or
consent of the Insured,
c. liability arising out of offence 5 above,
i. if the first injurious publication or utterance of the same or similar material was made prior to the effective
date of this insurance
ii. if such publication or utterance was made by or at the direction of the Insured with the knowledge of the
false nature thereof,
d. liability directly or indirectly related to the past, present or potential employment of any person by the Insured.
The Limit of Liability applicable to this extension is as stated in the Schedule.
All other terms and conditions of this Policy remain unchanged.
With respect to cover provided in Section Three of the Policy, in the event of a combined claim under the aircraft
operator’s policy and this Policy, the total liability under this Personal Injury Extension and the aircraft operator’s
policy combined shall not exceed the Limit of Liability stated in the Policy Schedule for Personal Injury.

AVN 60(A) 24.01.2004 (amended)
The cover provided by the Personal Injury Extension in relation to Section Three of this Policy only applies where the
aircraft operator’s policy contains the same or similar cover.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS
(A) NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE
(1) This Policy does not cover:
(i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense
whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
(ii) any legal liability of whatsoever nature
directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
(a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear
assembly or nuclear component thereof;
(b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other
hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or
handling incidental thereto;
(c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other
hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.
(2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1)(b) and (c)
above shall not include:
(i) depleted uranium and natural uranium in any form;
(ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific,
medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.
(3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any
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consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:
(i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other
insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
(ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any
country; or
(iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to
indemnification from any government or agency thereof.
(4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by
reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and
exclusions of this Policy) be covered, provided that:
(i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo,
including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have
complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport
of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation,
when it shall in all respects have complied with such legislation;
(ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim
by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall
have been made within three years after the date thereof;
(iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an
aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such
contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following
scale:
Emitter
(IAEA Health and Safety Regulations)
Beta, gamma and low toxicity alpha
Emitters

Maximum permissible level of non-fixed
radioactive surface contamination
(Averaged over 300 cm2)
Not exceeding 4 Becquerels/cm2
(10 - 4 microcuries/cm2)

All other emitters
Not exceeding 0.4 Becquerels/cm2
(10 - 5 microcuries/cm2)

(iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

AVN 38B 22.7.96.

(B) CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 EXCLUSION CLAUSE
The rights of a person who is not a party to this insurance or reinsurance to enforce a term of this insurance or
reinsurance and/or not to have this insurance or reinsurance rescinded, varied or altered without his consent by virtue of
the provisions of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 are excluded from this insurance or reinsurance.

AVN 72 9.2.00

(C) NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE
1. This Policy does not apply to claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in
consequence of:
(a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena
associated therewith,
(b) pollution and contamination of any kind whatsoever,
(c) electrical and electromagnetic interference,
(d) interference with the use of property,
unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency
causing abnormal aircraft operation.
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2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend
claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend
(a) claims excluded by Paragraph 1 or
(b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph
1 (referred to below as "Combined Claims").
3. In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the
Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the
claims covered by the Policy:
(i) damages awarded against the Insured and
(ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.
4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of
this Policy.
This Exclusion (C) is not applicable to passengers, baggage, cargo or mail.

AVN 46B 1.10.96 (Amended)

In respect of Section One only, paragraph (C) 1. (b) above does not apply to the pollution or contamination of
products sold or supplied by the Insured.

(D) WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE (AVIATION)
This Policy does not apply to claims caused by:
(a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution,
insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
(b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like
reaction or radioactive force or matter.
(c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
(d) Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and
whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
(e) Any malicious act or act of sabotage.
(f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the
order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
(g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the aircraft or crew in flight (including any
attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the aircraft acting without the consent of the
Insured.
Furthermore, this Policy does not cover claims arising whilst an aircraft is outside the control of the Insured by reason
of any of the above perils. The aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe
return of the aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Policy, and entirely
suitable for the operation of the aircraft (such safe return shall require that the aircraft be parked with engines shut down
and under no duress).

AVN 48B 1.10.96 (Amended)

(E) ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE
This Policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or in
consequence of:
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1. the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing,
or alleged to contain, asbestos; or
2. any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any Insured or others test for,
monitor, clean up, remove, contain, treat, neutralize, protect against or in any other way respond to the actual, alleged or
threatened presence of asbestos or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos.
However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a
recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
Notwithstanding any other provisions of this Policy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence
costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs 1 or 2 hereof.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE POLICY REMAIN UNCHANGED.
2488AGM00003

(F) DATE RECOGNITION EXCLUSION CLAUSE
This Policy does not cover any claim, damage, injury, loss, cost, expense or liability (whether in contract, tort,
negligence, product liability, misrepresentation, fraud or otherwise) of any nature whatsoever arising from or
occasioned by or in consequence of (whether directly or indirectly and whether wholly or partly):
(a) the failure or inability of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology
equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) accurately or completely to
process, exchange or transfer year, date or time data or information in connection with any change of year, date or time;
whether on or before or after such change of year, date or time;
(b) any implemented or attempted change or modification of any computer hardware, software, integrated circuit, chip
or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) in
anticipation of or in response to any such change of year, date or time, or any advice given or services performed in
connection with any such change or modification;
(c) any non-use or unavailability for use of any property or equipment of any kind whatsoever resulting from any act,
failure to act or decision of the Insured or of any third party related to any such change of year, date or time;
and any provision in this Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims shall not apply to any
claims so excluded.

AVN 2000A 14.03.01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS
(A) Policy Period
This Policy applies only with respect to Occurrences which take place during the Policy Period provided that an
Occurrence involving a missing or unreported aircraft shall be deemed to occur at the time such aircraft commences
flight or is last reported, whichever last occurs. The Policy Period shall commence and end on the dates stated in the
Schedule.
(B) Limit of Liability
The Limit of Liability of the Insurers for damages shall be as set forth in the Schedule.
In the event of more than one Insured being covered by this Policy, each shall have the same protection as would have
been available had this Policy been issued individually to each of them; provided, however, that the inclusion hereunder
of more than one Insured shall not operate to increase the liability of the Insurers beyond the amount for which they
would have been liable had there been only one person or entity insured under this Policy.
(C) Premium

Σελίδα 81

Διακήρυξη αριθ. 859/ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

The Insured shall pay the premium stated in the Schedule. Should this premium be a minimum and deposit premium the
Insured shall, on the expiration of the Policy, declare to the Insurers the amount of their Turnover during the Policy
Period and the earned premium shall be calculated by applying the rates as set out in the Schedule.
In the event of the earned premium so calculated exceeding the minimum premium the Insured shall pay to the Insurers
the difference. If the earned premium so calculated is less than the minimum premium no return of premium shall be
made.
(D) Non-payment of Premium
In the event of non-payment of premium by the Insured this Policy may be cancelled by or on behalf of the Insurers
provided 10 days notice be given to the Insured at their last address.
(E) Material Change
Should there be any material change in the circumstances or nature of the risks which are the basis of this contract the
Insured shall give immediate notice thereof to the Insurers and no claim arising subsequent to such change shall be
recoverable hereunder unless such change has been accepted by the Insurers.
(F) Assignment
This Policy shall not be assigned in whole or in part except with the consent of the Insurers verified by endorsement
hereon.
(G) Notice of Occurrence or Grounding
When an Occurrence or Grounding takes place, written notice shall be given by or on behalf of the
Insured to the Insurers through their authorised agents appointed for this purpose (as set forth in the Schedule) as soon
as practicable.
Such notice shall contain reasonably obtainable information respecting the time, place and circumstances of the
Occurrence and the names and addresses of available witnesses.
(H) Notice of Claim or Suit
If claim is made or suit is brought against the Insured, the Insured shall as soon as practicable forward to the Insurers'
authorised agents appointed for this purpose every demand, notice, summons or other process received by them or their
representatives.
(I) Assistance and Co-operation of the Insured
The Insured shall co-operate with the Insurers and, upon the Insurers request shall attend hearings and trials and shall
assist in effecting settlements, securing and giving evidence, obtaining the attendance of witnesses and in the conduct of
suits.
(J) Action against the Insurers
No action shall lie against the Insurers unless, as a condition precedent thereto, the Insured shall have fully complied
with all the terms of this Policy, nor until the amount of the Insured's obligation to pay shall have been finally
determined either by judgment against the Insured after actual trial or award against the Insured in any arbitration
proceedings against which Insurers do not wish to appeal or by written agreement of the Insured, the claimant and the
Insurers.
Nothing contained in this Policy shall give any person or organisation any right to join the Insurers as a co-defendant in
any action against the Insured to determine the Insured's liability.
(K) Subrogation
In the event of any payment under this Policy, the Insurers shall be subrogated to all the Insured's rights of recovery
therefor against any person or organisation. The Insured shall do whatever is necessary to secure such rights and shall
co-operate with the Insurers and, upon the Insurers’ request, shall assist in effecting settlement, securing evidence,
obtaining attendance of witnesses and in the conduct of suits. Any expenses incurred upon such request of the Insurers
shall be paid by the Insurers.
(L) Inadvertent Errors or Omissions
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Inadvertent errors or omissions or failure to give notice to the Insurers as herein required shall not relieve the Insurers of
liability under this Policy, provided that such error or omission or failure shall be corrected as soon as discovered.
(M) No Admission
No liability shall be admitted and no admission, arrangement, offer, promise or payment shall be made by the Insured
without the written consent of the Insurers.
(N) Contribution
If the Insured has other insurance against loss covered by this Policy, the Insurers shall not be liable for a greater
proportion of such loss than the Limit of Liability stated in the Schedule bears to the limit of indemnity of all valid and
collectible insurance against such loss.
(O) Law and Jurisdiction
This Policy shall be governed by the laws of England and Wales whose courts shall have exclusive jurisdiction in any
dispute arising hereunder between the parties to this contract.
(P) Misrepresentation
By acceptance of this Policy the Insured agrees that the information provided for this insurance are their representations
and that this Policy is issued in reliance upon the truth of such representations.
Any misrepresentation by the Insured or their duly authorised representative or agent will void this Policy.
(Q) Cancellation
This Policy may be cancelled at any time at the written request of the Insured or may be cancelled by or on behalf of the
Insurers provided (except as otherwise provided) not less than thirty (30) days notice in writing be given.
The premium to be retained by the Insurers in the event of cancellation by the Insured shall be calculated as follows:
(a) If the premium is on an adjustable basis: the earned premium hereon for the period that this Policy has been in force
or the short rate proportion of any minimum premium calculated in accordance with the scale specified in the Schedule,
whichever is the greater.
(b) If the premium is on a non-adjustable basis: the short rate proportion thereof calculated in accordance with the scale
specified in the Schedule.
In the event of cancellation by the Insurers the premium due to the Insurers shall be calculated as in
(a) and (b) above except that pro rata proportion shall be substituted for short rate proportion.
Notice of cancellation by the Insurers shall be effective even though the Insurers make no payment or tender of return
premium.
If the period of limitation relating to the giving of notice is prohibited or made void by any law controlling the
construction hereof, such notice shall be deemed to be amended so as to be equal to the minimum period of limitation
permitted by such law.
(R) Fraud
If the Insured shall make any claim knowing the same to be false or fraudulent, as regards amount or otherwise, this
Policy shall become void and all claim hereunder shall be forfeited.
(S) Contractual Liability
The inclusion of additional Insureds, hold harmless agreements, indemnities, waivers of subrogation and contractual
agreements agreed by the insurers of previously issued policies are automatically incorporated herein.
This Policy does not apply to any liability assumed by the Insured under any contract or agreement, including a
warranty of Aircraft Products, other than as may be assumed under any standard commercial sales contract or sales
agreement, greater than the liability which would have been imposed by law in the absence of any express contract or
assumption of liability;
Nothing in the foregoing paragraphs shall be considered to extend the scope of this Policy to risks not insured hereunder
unless the same has been agreed by the Insurers subscribing to this Policy.

AVN 98 7.3.07
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In common with all AICG produced AVN Clauses, this Clause is published by AICG, but it is expressly nonbinding and
AICG makes no recommendation as to its use in particular policies. Insurers are of course free to offer different policy
wordings and clauses to their policy holders.

AVIATION CANCELLATION SCALE (A)

(applicable to Annual Policies)
1 month on risk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20% annual premium
2 months on risk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30% annual premium
3 months on risk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40% annual premium
4 months on risk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50% annual premium
5 months on risk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60% annual premium
6 months on risk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...70% annual premium
7 months on risk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...75% annual premium
8 months on risk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...80% annual premium
9 months on risk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...85% annual premium
Over 9 months equivalent to Annual.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPACE EXCLUSION ENDORSEMENT
For attachment to Section One Aviation Products and Grounding Liability Insurance
Endorsement attaching to and forming part of Policy No.
It is understood and agreed that this Policy shall not apply to any legal liability caused directly or indirectly by any
Space Vehicle or Satellite or an Aviation Product forming a part of such Space Vehicle or Satellite.

Endorsement No. 2
(Exclusion of Space Products Coverage)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES)

1.

WHEREAS the Policy of which this Endorsement forms part includes the War, Hi-Jacking and Other Perils
Exclusion Clause (Clause AVN 48B), it is hereby understood and agreed that with effect from policy start, all
sub-paragraphs other than ............................................... of Clause AVN 48B forming part of this Policy are
deleted SUBJECT TO all terms and conditions of this Endorsement.

2.

EXCLUSION applicable only to any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause
AVN 48B.
Cover shall not include liability for damage to any form of property on the ground situated outside Canada and
the United States of America unless caused by or arising out of the use of aircraft.

3.

LIMITATION OF LIABILITY

The limit of Insurers' liability in respect of the coverage provided by this Endorsement shall be
€……………… or the applicable policy limit whichever the lesser any one Occurrence and in the annual
aggregate (the “sub-limit”). This sub-limit shall apply within the full Policy limit and not in addition thereto.
To the extent coverage is afforded to an Insured under the Policy, this sub-limit shall not apply to such Insured’s
liability:
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(a)

to the passengers (and for their baggage and personal effects) of any aircraft operator to whom the Policy
affords cover for liability to its passengers arising out of its operation of aircraft;

(b)

for cargo and mail while it is on board the aircraft of any aircraft operator to whom the Policy affords
cover for liability for such cargo and mail arising out of its operation of aircraft.

AUTOMATIC TERMINATION
To the extent provided below, cover extended by this Endorsement shall TERMINATE AUTOMATICALLY in
the following circumstances:

(i)

All cover
- upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any two or more of the
following States, namely, France, the People’s Republic of China, the Russian Federation, the United Kingdom,
the United States of America

(ii)

Any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B
- upon the hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other
like reaction or radioactive force or matter wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether
or not the Insured Aircraft may be involved

(iii)

All cover in respect of any of the Insured Aircraft requisitioned for either title or use
- upon such requisition
PROVIDED THAT if an Insured Aircraft is in the air when (i), (ii) or (iii) occurs, then the cover provided by this
Endorsement (unless otherwise cancelled, terminated or suspended) shall continue in respect of such an Aircraft
until completion of its first landing thereafter and any passengers have disembarked.

5.

REVIEW AND CANCELLATION

(a)

Review of Premium and/or Geographical Limits (7 days)
Insurers may give notice to review premium and/or geographical limits - such notice to become effective on the
expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.

(b)

Limited Cancellation (48 hours)
Following a hostile detonation as specified in 4 (ii) above, Insurers may give notice of cancellation of one or
more parts of the cover provided by paragraph 1 of this Endorsement by reference to sub-paragraphs (c), (d), (e),
(f) and/ or (g) of Clause AVN 48B - such notice to become effective on the expiry of forty-eight hours from
23.59 hours GMT on the day on which notice is given.

(c)

Cancellation (7 days)
The cover provided by this Endorsement may be cancelled by either Insurers or the Insured giving notice to
become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which such notice is given.

(d)

Notices
All notices referred to herein shall be in writing.

AVN 52E 12.12.01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1.
If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or
becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it
breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide
any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the
Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
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2.
In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a
valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable
measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3.
In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the
ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the
right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy
provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of
cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the
period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of
cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more
specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual
agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender
of return premium.

AVN 111 01.10.10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRY FLIGHT ENDORSEMENT (BAIG)
The term FERRY/DELIVERY FLIGHT shall be understood to mean the period of time commencing when the pilot
enters the aircraft for the purpose of taking off for the specific flight for which this insurance is provided (including any
intervening period whilst on the ground incidental to the flight in question) and ending at the time the pilot has
descended from the aircraft after the aircraft has completed its landing run at the airfield of delivery in the vicinity of
***** and the conclusion of said flight.
NOTWITHSTANDING the above this endorsement is extended to include not exceeding two hours familiarisation
flights prior to the commencement of the ferry flight provided such familiarisation flights are effected not more than
forty eight hours prior to the date of the commencement of the ferry flight.
IN NO EVENT, HOWEVER, shall the insurance granted by this endorsement extend beyond ****** with the
exception that, if due to "force majeure", the flight for which this endorsement provides insurance is prolonged beyond
the said date (or limit time), or if prior notice be given to underwriters of an extension otherwise required by the
Insured, then such insurance will be automatically extended at terms to be agreed.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την κάτωθι οικονομική μας προσφορά για την παροχή υπηρεσιών
«Κάλυψης του προγράμματος ασφάλισης Αστικής Ευθύνης της Ε.Α.Β. Α.Ε έναντι τρίτων, για χρονική
περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της Ε.Α.Β. Α.Ε. για επιπλέον ένα
(1) έτος», ως αναλύονται στην παρούσα Διακήρυξη και στα Παραρτήματα της.
Τo προσφερόμενο τίμημα παροχής υπηρεσιών, ήτοι τα συνολικά μικτά ασφάλιστρα (σε ευρώ, πλέον
Φ.Π.Α. , αριθμητικώς και ολογράφως) συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων και τυχόν άλλων
επιβαρύνσεων, αναλύεται ως κάτωθι:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ (σε €, πλέον Φ.Π.Α.)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
…………………………………………………………………………………………………..

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
…………………………………………………………………………………………………..

3

ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
…………………………………………………………………………………………………..

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ¹
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

¹ Συνολικά μικτά ασφάλιστρα = Καθαρά Ασφάλιστρα + Λοιπές επιβαρύνσεις + Φόρος Ασφαλίστρων
Το προσφερόμενο τίμημα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.
Αυτό ισχύει και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος μονομερούς παράτασης για επιπλέον ένα (1)
έτος) εκ μέρους της ΕΑΒ.
Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου ασφαλίστρων, με τον
συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού ασφαλιστηρίου, για την παράδοση των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική
σύμβαση που θα υπογραφεί.
Στο προσφερόμενο τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.
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Δηλώνουμε ότι στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα τυχόν έξοδα μας (κόστη ασφαλιστικής
κάλυψης, δικαίωμα συμβολαίου, λοιπές επιβαρύνσεις, δαπάνες για εισφορές-τέλη-κρατήσεις-φόρους,
δαπάνες μετακινήσεων, συντηρήσεων δικτύου κλπ). Δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο των
τυχόν ανατιμήσεων έστω και αν προκληθούν από απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών.

…………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

…………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την …………………………….……… , μεταξύ αφ' ενός μεν:

1.

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
(ΕΑΒ), καλουμένης στο εξής «Πάροχος Πληροφοριών», που εδρεύει στην Αθήνα,
Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (1ος όροφος) καλούμενης στο εξής χάριν συντομίας «Ε.Α.Β.»,
εκπροσωπούμενης
νόμιμα
για
την
υπογραφή
της
παρούσας
από …………………………………………………………………………………….

Και αφ' ετέρου
2. Της Εταιρείας ……………………………………………………………………………………………………………..,που
εδρεύει στ… ………………………………….…………..………..……………………………………….…………….
(οδός ……………………………………………………….………….……………………….……………………..……..),
εκπροσωπούμενης νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο/
κα .………………………….…………..…………., καλούμενου/ ης στο εξής χάριν συντομίας
«Λήπτης Πληροφοριών» συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν αμοιβαία τα
ακόλουθα :

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ΕΑΒ προκήρυξε τον εν λόγω Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο
επιλογής την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί η
παροχή υπηρεσιών «Κάλυψης του προγράμματος ασφάλισης Αστικής Ευθύνης της Ε.Α.Β.
Α.Ε έναντι τρίτων».
Σύμφωνα με τον όρο 2.1.2, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προβούν στην υπογραφή του
προβλεπόμενου «Συμφωνητικού Εχεμυθείας», με το οποίο αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να τηρήσουν μυστική κάθε πληροφορία, γραπτή ή προφορική, που θα περιέλθει σε γνώση
τους ή που θα τους παρασχεθεί από την ΕΑΒ Α.Ε και να μην δημοσιοποιήσουν ή/ και
αποκαλύψουν αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγουμένη γραπτή άδεια της ΕΑΒ ΑΕ.
Δια του παρόντος, τα μέρη συμφωνούν όπως διατηρήσουν με εχεμύθεια τις
ανταλλαχθεισόμενες πληροφορίες κατά την διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, σύμφωνα με
τους όρους του παρόντος.

Άρθρο 1 : Εχεμύθεια.
Η εταιρεία …………………………………………………………….…………., υποχρεούται να τηρεί μυστική
κάθε πληροφορία, γραπτή ή προφορική, που θα της παρασχεθεί από την ΕΑΒ Α.Ε και να
μην αποκαλύπτει αυτήν σε τρίτα μέρη χωρίς τη γραπτή συμφωνία του ετέρου μέρους.
Άρθρο 2 : Διαφύλαξη Στοιχείων .
Συμφωνείται ότι ο «Λήπτης Πληροφοριών», χωρίς προηγουμένη γραπτή άδεια της ΕΑΒ, δεν
θα δημοσιεύσει ή παρέχει σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία που περιέρχεται στην
κατοχή του κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος.
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Η εταιρεία …………………………………………………………….…………., δηλώνει ότι για όλα τα στοιχεία
που θα της παρασχεθούν, αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της ΕΑΒ, αποφυγής
οιασδήποτε διαρροής τους και του χειρισμού τούτων κατά τρόπον εξασφαλίζοντα απόλυτη
εχεμύθεια.
Ο αποδέκτης των πληροφοριών θα πρέπει:
α.

Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι΄
ιδίαν μόνο χρήση η δε περαιτέρω διάδοσή των σε άλλους υπαλλήλους ή
συνεργάτες θα περιορίζεται αυστηρώς σε εκείνους που είναι άκρως απαραίτητο να
έχουν γνώση αυτών.

β.

Να μην κάνει χρήση των παρεχομένων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από
αυτόν για τον οποίο εδόθησαν.

γ.

Να μην αποκαλύπτει τις παρεχόμενες πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του παρέχοντος τις πληροφορίες.

δ.

Να μην αναπαραγάγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες.

Άρθρο 3 : Διάρκεια
Το παρόν συμφωνητικό θα ισχύει από της υπογραφής του από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και καθ΄ όλη την διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού. Οι υποχρεώσεις του «Λήπτη
Πληροφοριών» που απορρέουν από το άρθρο 2 του παρόντος θα ισχύουν για πέντε (5) έτη .
Άρθρο 4 : Δίκαιο
Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά η
οποία προκύπτει από την εφαρμογή του, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Άρθρο 5 : Επικοινωνία
Τα άτομα τα οποία θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και στοιχεία μεταξύ των δύο εταιρειών
ορίζονται ως κάτωθι:
Για την ΕΑΒ Α.Ε.:
Τομέας Διαγωνισμών, Υπηρεσιών Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού/ Διεύθυνση Συμβάσεων
Κα Μαρία Βασιλείου
Τηλ.22620-52608/ 52000/ 52617/ 2891
E-Mail: mvasiliou@haicorp.com
Για την εταιρεία …………………………………………………………….………….:
Κος/Κα…………………………………………………….
Τηλ……………………& Φαξ……………………
E-Mail:…………………………………………………
Άρθρο 6 : Καταγγελία
Το παρόν δύναται να καταγγελθεί μονομερώς από την ΕΑΒ.
Σε περίπτωση παραβάσεως όρου του παρόντος από τον «Λήπτη πληροφοριών», η ΕΑΒ θα
δύναται να καταγγείλει το παρόν και να απαιτήσει: α) αποζημίωση για κάθε ζημία, την
οποία υπέστη και β) οποιαδήποτε απόδοση ευθυνών που προκύπτουν από την υφιστάμενη
Νομοθεσία.
Το παρόν συμφωνητικό θα δύναται να τροποποιείται μόνον εγγράφως κατόπιν αμοιβαίας
συμφωνίας των μερών.
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Το παρόν καταρτίστηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε πρωτότυπο υπογράφηκε από τους εκπροσώπους
των συμβαλλομένων μερών και κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβε από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΕΑΒ Α.Ε.

Για την

…………………

……………………....
……………………....
(σφραγίδα & υπογραφή)
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Διακήρυξη αριθ. 859/ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Ε.Ε.Ε.Σ./ ESPD
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

RFQ 859
0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.
Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΟΜΝΑ
22620 52000/52608/52891

RAPTOPOULOU.Domna@haicorp.com
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
RFQ 859
Σύντομη περιγραφή:
Αστική Ευθύνη της Ε.Α.Β. Α.Ε έναντι τρίτων
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

859

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

2

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

5

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται ιδιότητα μέλους
Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για
να μπορεί να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους,
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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