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Σελίδα 4 

1.  ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα  

Επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
(ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11, Λυκόβρυση 141 23 

Πόλη Λυκόβρυση 

Ταχυδρομικός Κωδικός 141 23 

Τηλέφωνο 2130882000 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) s.giannatos@edaattikis.gr 

Αρμόδια για πληροφορίες Γιαννάτος Σπύρος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.edaattikis.gr 

 

Είδος Αναθέτοντος Φορέα  
Ο Αναθέτων Φορέας, είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) Μ. Α.Ε., η οποία από τις 2 
Ιανουαρίου 2017 λειτουργεί ως ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Αττική, στο 
πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4001/2011 σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου. 
Ο διακριτικός τίτλος της ΕΔΑ Αττικής είναι «Διανομή Αερίου Αττικής».    
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. 
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του 
δικτύου διανομής στην Αττική, καθώς και η σύνδεση των κατοίκων του λεκανοπεδίου με τρόπο ασφαλή 
και αποδοτικό. Η λειτουργία της εταιρείας είναι ρυθμιζόμενη και διέπεται από τις αρχές της διαφανούς 
και αμερόληπτης μεταχείρισης των παραγόντων της αγοράς και της ισότιμης πρόσβασης των χρηστών του 
δικτύου σε αυτό. Μέσα από το έργο της, η εταιρεία αποσκοπεί στην απρόσκοπτη και ομαλή τροφοδοσία 
των καταναλωτών της Αττικής, την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των υποδομών φυσικού αερίου, την 
παροχή σύγχρονων και αποδοτικών λύσεων προς τους πελάτες της και την ευρύτερη προώθηση και 
ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. 
Περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό και τη δράση της Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε. 
περιλαμβάνονται στην .ιστοσελίδα της www.edaattikis.gr. 

 

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 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ  (συστημικός 
αριθμός 155348) 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (URL): www.edaattikis.gr   

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 σε συνδυασμό με το άρθρο 331 
του ν. 4412/2016 και θα διέπεται ειδικότερα από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, 
λαμβανομένων υπόψιν των οριζομένων στο άρθρο 222 παρ. 7 αυτού . 

http://www.edaattikis.gr/
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΕΔΑ Αττικής Μ.Α.Ε. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διενεργεί διαγωνισμό για την σύναψη Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
Ζωής/Ατυχημάτων και Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης των εργαζομένων 
της και των προστατευόμενων μελών αυτών. 

Οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να αποκλίνουν σε καμία περίπτωση, τόσο από το ασφαλιστικό πρόγραμμα 
του Παραρτήματος IΑ και των ειδικών όρων, όσο και από το Λεκτικό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του 
Παραρτήματος V, επί ποινή αποκλεισμού. 
Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητουμένων υπηρεσιών ή η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς για τις ζητούμενες υπηρεσίες.   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για δεκαπέντε (15) μήνες ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ  

(350.000,00€) πλέον ΦΠΑ. 

Ρητά συμφωνείται ότι μετά την επέλευση των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της ανανέωσης των ορίων όλων των παροχών για τους 
επόμενους δώδεκα (12) μήνες και της εφαρμογής (παρακράτηση) των απαλλαγών μία μόνο φορά 
καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Η παραλαβή των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών του αναδόχου και η πληρωμή ασφαλίστρων από 
την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα γίνεται ανά μήνα. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορές στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού, 
ακολουθούν ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης:  

• Πίνακας καλύψεων - οι απαιτούμενες από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κατ’ ελάχιστον ασφαλιστικές καλύψεις 
για το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ζωής/Ατυχημάτων και Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής και 
Νοσοκομειακής Περίθαλψης των εργαζομένων της και των προστατευόμενων μελών αυτών 

(Παράρτημα IΑ). 
• Πίνακας ελάχιστων υποχρεωτικών παροχών διαχειριστικής υποστήριξης (Παράρτημα IΒ). 
• Το προτεινόμενο σχέδιο του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Παράρτημα V).  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η συμμόρφωση τους με τα ανωτέρω (Παραρτήματα 
IΑ,IΒ,V) είναι επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
βάσει μόνο της τιμής. 

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

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

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  
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3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

5. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  
6. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων 
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

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

9. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

10. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

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

12. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

13. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

14. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 
επ. 

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

16. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

17. 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», 

18. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «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»  

19. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

20. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  

21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  
22. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 

ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
23. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  
24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

25. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

26. To N. 4001/2011 ( ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011) “Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου” 

27. των Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων και Προμηθειών Υλικών και 
Υπηρεσιών της ΕΔΑ Αττικής, την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται 
γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΕΔΑ Αττικής και προσφερόντων ανεξάρτητα από την 
εθνικότητά τους, 

28. την υπ’ αριθ. πρωτ. 270190968/09.02.2022 Απόφαση Διοίκησης της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. για τη 

επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη σύναψη Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
Ζωής/Ατυχημάτων και Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης των 
εργαζομένων της και των προστατευόμενων μελών αυτών προϋπολογισμού 350.000,00 € πλέον 
Φ.Π.Α..  

29. 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. 

  

1.5   Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 
16:00.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 155348 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, στη διεύθυνση (URL): 

www.edaattikis.gr στη διαδρομή : Διαγωνισμοί ► Τρέχοντες Διαγωνισμοί ► Κωδικός Διαγωνισμού 
S05/022022, στις 11/02/2022. 

 

Β.  Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 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. 

 

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 με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
● το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [Ε.Ε.Ε.Σ.], 
● οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

● το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

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)  . 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

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 ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την 
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.  

Άλλως, έχουν υποχρέωση αποκαταστάσεως κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας θα υποστεί η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
από την τυχόν αποκάλυψη, αλλά και της ηθικής βλάβης που θα υποστεί η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ανεξαρτήτως 
υλικής ζημίας ή τυχόν δυσφημήσεως, αφού συνομολογεί ότι η αποκάλυψη εταιρικών μυστικών συνιστά 
προσβολή προσωπικότητας, ενώ επίσης η τεχνογνωσία της καθώς και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμφωνείται ότι συνιστούν περιουσιακά της στοιχεία αποτιμητά σε χρήμα. 





 

Σελίδα 9 

Η  «ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» έχει δικαίωμα να προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
παρέχοντος υπηρεσίες σε περίπτωση που αυτός αποτελεί φυσικό πρόσωπο ή/και του προσωπικού που 
απασχολεί σε περίπτωση που αυτός αποτελεί είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο ή/και των στελεχών της 
διοίκησής του σε περίπτωση που αυτός αποτελεί νομικό πρόσωπο, αποκλειστικά για τους σκοπούς 
υλοποίησης και υποστήριξης της παρούσας σύμβασης, καθώς και για σκοπούς συμβατικών και νόμιμων 
υποχρεώσεων που πηγάζουν από το εργατικό, κοινωνικοασφαλιστικό και φορολογικό δίκαιο, και εν γένει το 
ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Τα ως άνω στοιχεία ενδέχεται να γνωστοποιηθούν και σε 
άλλες τρίτες οντότητες, όπως φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιες αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
στα πλαίσια κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή προς συμμόρφωσή της με 
οποιαδήποτε έννομη υποχρέωση. Στα πλαίσια της ως άνω επεξεργασίας η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ υποχρεούται όπως 
λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τη διαφύλαξη και 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αντισυμβαλλόμενού της ή/και του προσωπικού που 
απασχολεί ή/και των στελεχών της διοίκησής του. Ο παρέχων υπηρεσίες ή/και το προσωπικό που 
απασχολεί ή/και τα στελέχη της διοίκησής του σε κάθε περίπτωση έχουν βάσει του Κανονισμού 2016/679 
δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), πρόσβασης και λήψης αντιγράφου (άρθρο 15), διόρθωσης (άρθρο 
16), διαγραφής (άρθρο 17), περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18), φορητότητας (άρθρο 20), εναντίωσης 
(άρθρο 21), γνώσης και αντίρρησης τυχόν αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρο 22), ανάκλησης 
της συγκατάθεσης (άρθρο 7 παρ. 3), καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα τελούν υπό την επιφύλαξη άσκησης των έννομων υποχρεώσεων της 
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, σε περίπτωση που αυτή ήθελε εγείρει τυχόν αξιώσεις της κατά του αντισυμβαλλόμενου και 
σε κάθε περίπτωση διαφύλαξης δημοσίου συμφέροντος. 
Ο Παρέχων Υπηρεσίες έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την Πολιτική Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edaattikis.gr, στην 
ενότητα Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις Προμηθειών.  
 

Ο Παρέχων Υπηρεσίες υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να υπογράψει και το σχετικό 
Παράρτημα  της σύμβασης, περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και παροχής 
εγγυήσεων κατά την Επεξεργασία, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 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 υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται 
προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους του Αναθέτοντος Φορέα. 

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

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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. 

mailto:g.konstandourakis@aerioattikis.gr
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι 
γραπτές διευκρινίσεις της  ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και 
τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή 
στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (www.edaattikis.gr). 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα Αγγλικής μετάφρασης 
όποτε κρίνεται σκόπιμο.  
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου επικρατεί η Ελληνική έκδοση. 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται στην  αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες/υποψηφίους τη μετάφραση οιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την εκτίμηση της 
προσφοράς τους. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
Τα έγγραφα της σύμβασης υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της παρούσας διακήρυξης. 

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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού . Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) τον αναθέτων φορέα προς τον οποίο 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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει, να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της 
παρούσης. 

Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

Εάν διαπιστωθεί πλαστότητα των εγγυητικών επιστολών, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το 
διαγωνισμό και η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ λαμβάνει όλα τα, κατά το νόμο, αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εννόμων συμφερόντων του. 

 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 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, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες 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 . 
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2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.    

3. Νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε 
περισσότερες της μίας υποψηφιότητες, μπορεί δηλαδή είτε να υποβάλει Προσφορά αυτοτελώς είτε μόνο 
ως μέλος μίας και μόνο Κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό τόσο 
τα ίδια τα νομικά πρόσωπα όσο και τα σχήματα στα οποία συμμετέχουν. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€).   

Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης συμμετοχής δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. 

Οι πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 1.5 και 3.1 της παρούσης 
διακήρυξης, άλλως η προσφορά, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει, να συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα στο Παράρτημα ΙV 

της παρούσας διακήρυξης. 

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 ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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. 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 
στην παρ. 3 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016.   

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του αναθέτοντος φορέα να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί , ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
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ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

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 ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
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. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
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  
β) όταν ο αναθέτων φορέας 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. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 
 

2.2.3.3. Κατ’ εξαίρεση,  επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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 φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

 (γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, ο αναθέτων φορέας διαθέτει 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 262 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 280 του 
ν. 4412/2016, περί προηγούμενης εμπλοκής προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευτεί 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 2.2.9.2  της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν 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. 

2.2.3.5. 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.  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 πλην της περίπτωσης (β) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 
έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
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μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 
αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 305 και στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 306 και 74 του ν. 
4412/2016 η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι να 
συνιστούν εταιρείες και επιχειρήσεις ή συμπράξεις εταιρειών ή/και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφάλισης, από το καταστατικό των οποίων σαφέστατα να προκύπτει ότι η παροχή των ζητούμενων 
υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης σε ισχύ και να είναι εγγεγραμμένοι 
στο Οικείο  επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους 
για την άσκηση της υπό ανάθεση υπηρεσίας. 

 

 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 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, ο αναθέτων φορέας 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 απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η 
εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία .  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς λόγω της σπουδαιότητας της φύσεως του αντικειμένου της παρούσης και 
προκειμένου να ανταποκριθούν επαρκώς σε περιπτώσεις ζημιών που εμπίπτουν στις ασφαλιστικές καλύψεις, θα 
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πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α)  Τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, συμπεριλαμβανομένων Δικαιωμάτων για τα οικονομικά 
έτη 2018, 2019 και 2020, να ανέρχονται, κατ’ ελάχιστον και κατ’ έτος, σε 200.000.000 Ευρώ.  
β) Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής ομαδικών ασφαλίσεων, για τα οικονομικά έτη 
2018, 2019 και 2020, να ανέρχονται, κατ’ ελάχιστον και κατ’ έτος, σε 40.000.000 Ευρώ. 
γ) Το Σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων που εμφανίζονται στην κατάσταση Μεταβολών των ιδίων Κεφαλαίων να είναι 
θετικό για τα δύο τελευταία έτη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί: Οφειλόμενο Κεφάλαιο, 
Οφειλόμενη Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο, Διαφορές Αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις, Ποσά 
Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου.  

δ) Το ποσοστό φερεγγυότητας της ΤτΕ για το SOLVENCY 2 (SCR), να ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 130%. 
 

Επί ενώσεων/κοινοπραξιών οι ως άνω απαιτήσεις   μπορούν  να καλύπτονται είτε από ένα μέλος τους ή από όλα 
τα μέλη τους αθροιστικά.   

 

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
 

α) κατά τη διάρκεια των ετών  2018,  2019 και  2020, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) συμβάσεις 

παρόμοιου αντικειμένου συνολικά.  
Ως συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου, νοούνται οι συμβάσεις που αφορούν σε ομαδικά ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ζωής και υγείας, τα οποία καλύπτουν έκαστο τουλάχιστον διακόσια (200) φυσικά πρόσωπα (σε 
ένα εργοδότη φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής). 
β) Η ύπαρξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή των αποζημιώσεων.  
γ) Η ύπαρξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την διαχείριση του προγράμματος από την αρμόδια Υπηρεσία 
της ΕΔΑΑ. 
δ) Να γίνεται άμεση πληρωμή απ’ ευθείας σε δύο (2) μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. 
ε) Να γίνεται άμεση πληρωμή απ’ ευθείας σε όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς. 
 

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Δεν απαιτείται. 
 

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων-Υπεργολαβία 

2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα 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 υποβολή των ζητούμενων δικαιολογητικών και την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ελέγχει, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο 
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επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ μπορεί να απαιτήσει από τον 
οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 
του άρθρου 73 και του άρθρου 74.  

Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
πραγματοποιείται υποχρεωτικά, κατόπιν πρόσκλησης από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ προς τον οικονομικό φορέα, 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της πρόσκλησης μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
 

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 υποβάλουν ομοίως τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) υποβάλλεται ξεχωριστά από τον εκάστοτε οικονομικό φορέα που προσφέρει 
τη στήριξή του προς ικανοποίηση των κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
(2.2.5.) και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 2.2.6.) 

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

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Συμμετοχή οικονομικού Φορέα που περιλαμβάνει την ανάθεση της σύμβασης σε τρίτο υπεργολάβο, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς διά του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης διά της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 3.3 της 
παρούσης διακήρυξης περί οψιγενών μεταβολών,  η οποία υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
79Α και στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό τους οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, 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- 2.2.8). 

Συμμετοχή οικονομικού Φορέα που περιλαμβάνει την ανάθεση της σύμβασης σε τρίτο υπεργολάβο, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
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και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τον αναθέτοντα φορέα.  

2.2.9.1 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 παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. δύναται να 
συνταχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://espdint.eprocurement.gov.gr με τη χρήση του xml 

αρχείου που παρέχεται από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και 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 του ίδιου Κανονισμού. Το Ε.Ε.Ε.Σ. συντάσσεται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, ή εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 
της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.  

Το Ε.Ε.Ε.Σ. φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της  ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
 

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να διευκρινίζουν τις δηλώσεις και τις πληροφορίες που παρέχει το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), συνυποβάλλοντας συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, η 
οποία υπογράφεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, περί υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). 
 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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 για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

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

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να 
επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

 

Ιδίως επισημαίνεται ότι σε περίπτωση θετικής απάντησης του οικονομικού φορέα στο ερώτημα του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σχετικά με την σύναψη συμφωνιών με άλλους 





 

Σελίδα 20 

οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού, η τυχόν συνδρομή περιστάσεων 
όπως η τριετής παραγραφή της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας διακήρυξης ή η τυχόν εφαρμογή της 
διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 αναλύεται στο σχετικό πεδίο που 
προβάλλει. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο 
μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη 
δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

Τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων των 
παραγράφων 2.2.3 έως 2.2.8 θα προσκομισθούν μόνον από τον προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο 
της κατακύρωσης.  
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 
 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 
 

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα 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 
2.2.3.4, 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. 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 2.2.3.4. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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, 
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β) για την παράγραφο 2.2.3.2 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 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  
 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
 

Επισημαίνεται ότι, επειδή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας απαιτείται 
να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνούν 
να αποκτούν εγκαίρως τα ανωτέρω πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς. Τα πιστοποιητικά αυτά θα προσκομίζονται μόνο από 
τον προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο της κατακύρωσης, μαζί με τα αντίστοιχα που απαιτούνται για 
την κάλυψη της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών και της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
 

 Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή του ανωτέρω Ενιαίου Πιστοποιητικού Φερεγγυότητα 
πραγματοποιείται: 
• ηλεκτρονικά, μέσω του solon.gov.gr, στο οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 
εφόσον το εν λόγω Πρωτοδικείο έχει υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και 
• με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του οικείου Πρωτοδικείου της έδρας του οικονομικού 
φορέα, εφόσον το εν λόγω Πρωτοδικείο δεν έχει ακόμη υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. 
 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
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iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 και 306 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν κατά το στάδιο της κατακύρωσης: 

 

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

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

γ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού 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.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4. γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις 
έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Δήλωση περί του ολικού ύψους του ειδικού κύκλου εργασιών και,  στον τομέα δραστηριοτήτων που 
αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι στον τομέα ασφαλίσεων ζωής (ατομικές και ομαδικές)   

β) οικονομικές καταστάσεις των ετών 2018,2019,2020. 
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 Οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να  συντάσσονται με βάση τα  Δ.Λ.Π και να προκύπτουν τα 
κάτωθι: 

• Το αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων το οποίο θα πρέπει να  είναι θετικό για τα έτη  
2018,2019,2020. 

• Το Σύνολο των Ίδιων Κεφαλαίων που εμφανίζονται στην κατάστασή  Μεταβολών των Ίδιων 
Κεφαλαίων θα πρέπει να είναι θετικό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί: 
Οφειλόμενο Κεφάλαιο,  Οφειλόμενη Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο, Διαφορές 
Αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις , Ποσά Προορισμένα για Αύξησή Κεφαλαίου .   

Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, 
υποβάλλουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για 
το εν λόγω χρονικό διάστημα. 

γ) Βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με το ποσοστό φερεγγυότητας 

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. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Κατάλογο με συμβάσεις που εκτέλεσε τα έτη (2018,2019,2020) με αντικείμενο την παροχή παρόμοιων 
υπηρεσιών ως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2.2.6 με αναφορά: 

• Στον πελάτη. 
• Στον αριθμό ασφαλισμένων στα προγράμματα Ζωής και Υγείας 

• Στην ημερομηνία εκτέλεσης των συμβάσεων. 
 

β) γ) δ) και ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
Υποψηφίου (σε περίπτωση Κοινοπραξίας πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του κάθε μέλους αυτής), η οποία θα αναφέρει την ύπαρξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
υποβολή αποζημιώσεων και τη διαχείριση του προγράμματος, ότι θα κάνει άμεσες απ’ ευθείας πληρωμές 
σε δύο (2) μεγάλα διαγνωστικά κέντρα και στους συμβεβλημένους ιατρούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 2.2.6 της παρούσας. 

Β.5. Δεν απαιτείται  απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της 
παραγράφου 2.2.7. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 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,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
 

i) 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 
του στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
 

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   
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Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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. 

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.7. 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 VIII του 
Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στην ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 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.  

Β.8. 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 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
υποβάλει δε  τα αντίστοιχα έγγραφα και προσκομίζει,  σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για 
τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη 
δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, 
εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη 
διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι 
λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους 
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πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση 
που του ανατεθεί η σύμβαση. 
 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας 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, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  
 

Β.10. Συμμετοχή οικονομικού Φορέα που περιλαμβάνει την ανάθεση της σύμβασης σε τρίτο υπεργολάβο, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 

Β.11. 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.12. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της παρούσας διακήρυξης. 
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. Οι 
υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I 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. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου του 
αναθέτοντος φορέα, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς τον αναθέτοντα φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 258 και 259 
και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 258 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με 
αριθμ.  64233 (Β’ 2453/09-06-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».   

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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, 
σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του αρ. 259 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.   

 

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 259 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 της ως άνω Κοινής 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 ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα 
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 

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 χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 
4412/2016 . 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. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 

τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις και 
επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η 
εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται 
για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε 
αυτόν.   
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Δεδομένου ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάπτουν, 
επιπροσθέτως, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τα σχετικά 
υποδείγματα των Παραρτημάτων της παρούσας.  
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής: 

 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27  του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.   
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ  και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 
 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, ο αναθέτων φορέας 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 
 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  
 

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 1.5 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
 

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου του αναθέτοντος φορέα, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 
 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο του αναθέτοντος φορέα, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει τον 
αναθέτοντα φορέα περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

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 τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου  
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
β) Την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από τον αναθέτοντα φορέα με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν την αναλυτική τεχνική προσφορά τους σε μορφή pdf.  

Διευκρινίζεται ότι κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου α’ της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016, η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει κατά την διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών την προσκόμιση όσων δικαιολογητικών κρίνει αναγκαία. Αν δεν προσκομισθούν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει εντός της ταχθείσης προθεσμίας 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 τη χορήγηση των δικαιολογητικών, ο αναθέτων φορέας παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές. 

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 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος  ΙΙΙ  της διακήρυξης.  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ.  

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα  ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 
του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για παράταση της 
ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 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, ο 
αναθέτων φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή 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), 2.4.4.1. (Περιεχόμενο φακέλου 
τεχνικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής τεχνικών προσφορών) 2.4.4.2. (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, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 
παρούσας και το άρθρο 310 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 και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης του αναθέτοντος φορέα, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 313 του ν.4412/2016, 
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν.4412/2016, 
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν.4412/2016 

και το άρθρο 3.2 της παρούσας διακήρυξης, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3.3 της παρούσας διακήρυξης, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. έως 2.2.8, περί κριτηρίων επιλογής, 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 3.3 της διακήρυξης, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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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 του αναθέτοντος 

φορέα, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, των 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά» , κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016 ως εξής: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της , 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ο αναθέτων φορέας, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 302. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από τον αναθέτων φορέα απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους . 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
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με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε 
πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών . 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο αναθέτων 
φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 313 ν. 4412/2016. 

Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του 
κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. [Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. 
σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους 
των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση ] 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο αναθέτων φορέας 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.   
[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση] 
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο του αναθέτοντος φορέα εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων  («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και ο αναθέτων φορέας προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 316 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 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 όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 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 - 2.2.8  αυτής.  
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στον αναθέτων φορέα, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5 .  





 

Σελίδα 34 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, ο 
αναθέτων φορέας καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 310 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς τον αναθέτοντα φορέα για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν ο αναθέτων φορέας ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.  
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα 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: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντος φορέα για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
του Αναθέτοντα Φορέα η εγγύηση συμμετοχής του .  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 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 σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο του 
αναθέτοντος φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας. 
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
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έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  
Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες του 
αναθέτοντος φορέα. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής 
κατά της ανωτέρω απόφασης.  
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από τον αναθέτων φορέα και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η 
δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ του αναθέτωντος φορέα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  ο αναθέτων φορέας μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  
Εάν ο αναθέτων φορέας δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
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εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.  

 

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία   
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του 
αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του  . 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, 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 που αποδίδεται στον αναθέτων φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης  . 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 . 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  
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 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
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Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο αναθέτων φορέας,  

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων ο αναθέτων φορέας μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων του αναθέτοντος φορέα. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων του αναθέτοντος φορέα. 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 
και ο αναθέτων φορέας, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Ο 
αναθέτων φορέας, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.  
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.  
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., τον 
αναθέτων φορέα, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος 
έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του 
ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και 
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας 
κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
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δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά.  Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο αναθέτων φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, ο αναθέτων φορέας ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 317, β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα 
για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
302 του ν. 4412/2016  το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
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(14.000,00€) χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και 
την υπογραφή της σύμβασης 

Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης καλής εκτέλεσης δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης και να συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται να ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της 
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας θα καθορισθεί στα έγγραφα 
της τροποποίησης  της σύμβασης.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται 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 θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του 
Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 
τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου. 
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. 

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα άρθρα 4,5 και 6 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τους 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης) αυτής.  

 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών 
ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
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συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης.  
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  
 

4.4 Υπεργολαβία 

Συμμετοχή οικονομικού Φορέα που περιλαμβάνει την ανάθεση της σύμβασης σε τρίτο υπεργολάβο, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 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 337  του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης  του αρμοδίου οργάνου του αναθέτοντα φορέα. 

4.5.1. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο λόγω μεταβολής της πολιτικής ομαδικής ασφάλισης της ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ να απαιτηθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες ομαδικής ασφάλισης εντός των πλαισίων του 
Πίνακα Καλύψεων του Παραρτήματος ΙΑ για εξαρτώμενα μέλη των εργαζομένων της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ η 
σύμβαση θα τροποποιείται υπό τους όρους του άρθρου 337 ν. 4412/2016.  
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 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 337 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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 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 υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 





 

Σελίδα 41 

 

 





 

Σελίδα 42 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή ασφαλίστρων στον ανάδοχο θα πραγματοποιείται τμηματικά στο τέλος εκάστου μηνός.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση Τιμολογίου του αναδόχου και 
Πιστοποιητικών Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με το άρθρο 200 
του ν. 4412/2016 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, εφόσον προβλέπεται, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 258 και 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 (ΑΕΠΠ) (παρ. 3, του άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν με αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα.: 

α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης εντός της προθεσμίας που ορίζεται 
στην πρόσκληση του άρθρου 3.2 της παρούσας διακήρυξης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει ή δεν συμμορφωθεί ή αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 
συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές και δεν φέρουν τα 
συνομολογηθέντα χαρακτηριστικά. 

Στην κάθε περίπτωση του κοινοποιείται από το αρμόδιο για την εν λόγω σύμβαση εταιρικό όργανο 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, με απόφαση του αναθέτοντος φορέα κατόπιν σχετικής εισήγησης  της 
Επιτροπής Παραλαβής.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
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α) η αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων ευθύνεται αποδεδειγμένα η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τους οποίους αποδεικνύει εγγράφως εντός της προβλεπόμενης από 
τη σύμβαση προθεσμίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση  της Επιτροπής Παραλαβής, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
 

γ) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από τα άρθρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου εκπρόθεσμα, λαμβανομένων υπόψη 
τυχόν παρατάσεων επιβάλλεται εις βάρος του ποινική ρήτρα ύψους 5%, με αιτιολογημένη απόφαση της 
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Η είσπραξη της ποινικής ρήτρας γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ποινική ρήτρα επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, για την επιβολή ποινικής ρήτρας, κοινοποιείται προηγουμένως στον Οικονομικό 
Φορέα ειδική πρόσκληση με την οποία αυτός καλείται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός 

προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση που παρέλθει 
άπρακτη η εν λόγω προθεσμία ή εάν ο Οικονομικός Φορέας δεν παράσχει επαρκείς εξηγήσεις, το αρμόδιο 
Όργανο αποφασίζει αιτιολογημένα την επιβολή της προβλεπόμενης στη Σύμβαση ποινικής ρήτρας. Η 
σχετική απόφαση κοινοποιείται από   την Εταιρεία στον Οικονομικό Φορέα, ενώ διαβιβάζεται στην 
αρμόδια Διεύθυνση για τη συμπερίληψή της στον Φάκελο Σύμβασης. 

5.3 Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2 (Διάρκεια της Σύμβασης), 6.4. 

(Απόρριψη παραδοτέων– αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε πλήρη γνώση ή την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Αναθέτοντα Φορέα. 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   αρμοδίου 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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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το αρμόδιο 
όργανο διοίκησης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Αναθέτοντος Φορέα, 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 337  του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες.  

Ρητά συμφωνείται ότι μετά την επέλευση των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ο  
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της ανανέωσης των ορίων όλων των παροχών για τους 
επόμενους δώδεκα (12) μήνες και της εφαρμογής (παρακράτηση) των απαλλαγών μία μόνο φορά 
καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1. Η  πληρωμή ασφαλίστρων από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. θα γίνεται ανά μήνα. 

6.4  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

Πέραν των περιπτώσεων για την κήρυξη του Οικονομικού Φορέα ως έκπτωτου, η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δύναται να 
καταγγείλει αρμοδίως και με αιτιολογημένη απόφασή της τη Σύμβαση και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• ο Οικονομικός Φορέας, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία από τις 
καταστάσεις που θεμελιώνει λόγο αποκλεισμού και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από την διαδικασία Σύναψης σύμβασης, 

• η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια του άρθρου 337 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016, 

• η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Οδηγία 
2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 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 τη σύμβαση του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

……………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

    Directors   Direct Reports   Υπάλληλοι  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από 
οποιαδήποτε αιτία θα καταβάλλεται στους δικαιούχους 
ποσό ίσο με : 

12 μηνιαίους μισθούς 9 μηνιαίους μισθούς 7 μηνιαίους μισθούς 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του 
ασφαλισμένου από ασθένεια, θα του καταβάλλεται  ποσό 
ίσο με : 

12 μηνιαίους μισθούς 9 μηνιαίους μισθούς 7 μηνιαίους μισθούς 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΘΑΝΑΤΟΥ Ή 

ΟΛΙΚΗΣ / 
ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

1. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου από ατύχημα θα 
καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με : 

12 μηνιαίους μισθούς 9 μηνιαίους μισθούς 7 μηνιαίους μισθούς 

Σε συνδυασμό με την ασφάλιση Ζωής καταβάλλεται ποσό 
ίσο με : 

24 μηνιαίους μισθούς 18 μηνιαίους μισθούς 14 μηνιαίους μισθούς 

2. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενος καταστεί μόνιμα 
ολικά ανίκανος εξαιτίας ατυχήματος, θα καταβάλλεται σε 
αυτό ποσό ίσο με : 

12 μηνιαίους μισθούς 9 μηνιαίους μισθούς 7 μηνιαίους μισθούς 
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3. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενος καταστεί μόνιμα 
μερικά ανίκανος εξαιτίας ατυχήματος, θα καταβάλλεται 
σε αυτό ποσοστό των:  ανάλογα με το βαθμό 
ανικανότητας 

12 μηνιαίους μισθούς 9 μηνιαίους μισθούς 7 μηνιαίους μισθούς 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Αν ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε δαπάνες που οφείλονται 
σε Νοσοκομειακή ή Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη 
εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας θα του καταβάλλεται το 
80%, των εν λόγω δαπανών με ανώτατο καταβαλλόμενο 
ποσό. 

Καλύπτονται χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και 
ακτινοβολίες, σαν ενδονοσοκομειακές θεραπείες                                      

€ 15.000 € 15.000 € 15.000 

Σε περίπτωση Σοβαρών ασθενειών (στεφανιαία νόσο, 
καρκίνο, εγκεφαλικό, καρδιακή προσβολή, νεφρική 
ανεπάρκεια) το ποσό της Νοσοκομειακής Περίθαλψης, 
χωρίς επιμέρους εξαιρέσεις,  διαμορφώνεται σε: 

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ € 300 € 300 € 300 

Αμοιβή χειρουργού, αναισθησιολόγου & Λοιπές 
Νοσοκομειακές Δαπάνες 

χωρίς επιμέρους όριο χωρίς επιμέρους όριο χωρίς επιμέρους όριο 

Χρήση Δίκλινου δωματίου και τροφής την ημέρα στην 
Ελλάδα 

√ 
 

√ 

 

√ 

Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση δωματίου και 
τροφής την ημέρα στο εξωτερικό ή σε Μ.Ε.Θ. 

€ 550 € 550 € 550 

Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για Εξωνοσοκομειακές 
δαπάνες για κάθε άτομο και κατ’ έτος (εργαστηριακές, 
μικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις, για ιατρικές 
επισκέψεις και αγορά φαρμάκων με συνταγή γιατρού) 

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 

Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ιατρική επίσκεψη € 60 € 60 € 60 





 

Σελίδα 3 

Ανώτατο όριο ιατρικών επισκέψεων, διαγνωστικών 
εξετάσεων, αγορά φαρμάκων ετησίως ανά ασφαλισμένο 

χωρίς επιμέρους όριο χωρίς επιμέρους όριο χωρίς επιμέρους όριο 

Ετήσιο εκπιπτόμενο ποσό κατ΄άτομο (εκτός 
νοσοκομείου) : 

100 € 100 € 100 € 

Απόδοση εξόδων εντός / εκτός νοσοκομείου στο 80% (σε 
περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει 
τουλάχιστον το 20% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται 
το 100% του υπολοίπου, ήτοι της διαφοράς του ποσού 
που καταβλήθηκε από τον ασφαλιστικό φορέα και του 
συνολικού ποσού των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 
για αποζημίωση )  

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ  

Φυσιολογικός τοκετός (επίδομα) : € 350 € 350 € 350 

Αποβολή (επίδομα) : € 175 € 175 € 175 

Καισαρική τομή (επίδομα) : € 700 € 700 € 700 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ / 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑ 

  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Χειρουργικό επίδομα  % (αν άλλος φορέας καλύψει τα 
έξοδα νοσηλείας) 

€ 2.300 € 2.300 € 2.300 

Νοσοκομειακό επίδομα: (αν άλλος φορέας καλύψει τα 
έξοδα νοσηλείας) (με έναρξη την 1η ημέρα νοσηλείας και 
μέγιστο όριο 90 ημέρες ανά περίπτωση) 

€ 90 € 90 € 90 

Διαγνωστικές εξετάσεις ανά περίπτωση 
έκτακτου/επείγοντος περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία 
Ιδιωτικού Νοσοκομείου, χωρίς χρέωση 

€ 450 € 450 € 450 

 





 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
A.1 Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος κατ’ ελάχιστον τα 2.000.000€   

A.2 Η κάλυψη θα ισχύει για όλο το 24ωρο και παγκοσμίως 

A.3 Από την κάλυψη δεν θα εξαιρούνται οι δηλητηριάσεις και μολύνσεις από εισπνοή αερίων που 
σχετίζονται με την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων των ασφαλισμένων.  

A.4 Καλύπτονται οι φυσικοθεραπείες, εξαιρείται ο βελονισμός 

A.5 Oι φόροι, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και οι τυχόν λοιπές νόμιμες επιβαρύνσεις που 
επιβάλλονται στις δαπάνες νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης, διάγνωσης και στις ιατρικές 
αμοιβές συμπεριλαμβάνονται στα “Δικαιούμενα Έξοδα” των παροχών της Νοσοκομειακής 
Περίθαλψης και ως εκ τούτου αποζημιώνονται από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.  

A.6 Ασφαλιζόμενοι στο πρόγραμμα είναι τα άτομα που εργάζονται με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου  

A.7 Άτομα που προσλαμβάνονται μεταγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του συμβολαίου 
ασφαλίζονται άμεσα 

A.8 Ως χειρουργικές επεμβάσεις θεωρούνται και οι επεμβάσεις με laser καθώς επίσης και οι 
επεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε εξωτερικά ιατρεία και δεν απαιτούν νοσηλεία. 

A.9 Στις περιπτώσεις των σοβαρών Ασθενειών ο διπλασιασμός της κάλυψης θα εφαρμόζεται χωρίς 
επιμέρους εξαιρέσεις (χωρίς αναμονή). 

A.10 Καλύπτονται χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και ακτινοβολίες σαν δαπάνες εντός νοσοκομείου 
ανεξάρτητα από την παραμονή ή όχι του ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο για μια τουλάχιστον 
διανυκτέρευση  

A.11 Όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις των κυρίως ασφαλισμένων ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση του 
ορίου ηλικίας των 70 ετών, εκτός της καλύψεως Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια, που 
ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 65 ετών 

A.12 Τα προστατευόμενα μέλη των κυρίως ασφαλισμένων (τέκνα από 14 ημερών μέχρι 19 ετών ή 26 
ετών εφόσον σπουδάζουν καθώς και οι σύζυγοι έως την ηλικία των 70) θα καλύπτονται μόνο από 
τις καλύψεις της Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής & Νοσοκομειακής Περίθαλψης. 

A.13 Οι προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις θα καλύπτονται από την έναρξη της ασφαλιστικής 
κάλυψης έναντι όλων των παροχών. Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος θα αναλάβει την κάλυψη 
περιστατικών ασθενειών, ατυχημάτων ή/και μητρότητας εν εξελίξει στο πλαίσιο της παροχής 
Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής & Νοσοκομειακής Περίθαλψης. Οι εν ισχύ ασφαλισμένοι δεν θα 
υποβληθούν σε συμπλήρωση ερωτηματολογίων υγείας και ιατρικές εξετάσεις και δεν θα υπάρχει 
περίοδος αναμονής για οποιαδήποτε παροχή. 

A.14 Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, τα έγγραφα ιατρικών εξόδων θα θεωρούνται από 
Ελληνικό Προξενείο μόνο εάν υπάρχει στην ίδια πόλη. Εάν δεν υπάρχει Ελληνικό Προξενείο στην 
ίδια πόλη, τότε τα έγγραφα θα θεωρούνται από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. 

A.15 Η επιλογή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος σε περίπτωση νοσηλείας, έγκειται  στην ελεύθερη 
βούληση του ασφαλισμένου (όρος επί ποινή αποκλεισμού). 

A.16 Η ύπαρξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τα τρία (3) τελευταία έτη για την υποβολή 
αποζημιώσεων θεωρείται επιβεβλημένη αφού τα δικαιολογητικά εξόδων προς αποζημίωση θα 
υποβάλλονται από τους ίδιους τους ασφαλισμένους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά 
και η αρμόδια υπηρεσία της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα διαχειρίζεται το Ομαδικό Πρόγραμμα μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  

A.17 Για τη διαχείριση της Σύμβασης δεν θα διορισθεί διαμεσολαβητής και όλες οι συναλλαγές θα 
γίνονται απευθείας μεταξύ Ασφαλιστικής Εταιρείας και ΕΔΑ Αττικής 
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A.18 Η πληρωμή των διαγνωστικών εξετάσεων να γίνεται με απευθείας πληρωμή σε τουλάχιστον δύο 
(2) συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα ταυτόχρονα. 

A.19 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες.  

       Ρητά συμφωνείται ότι μετά την επέλευση των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης,  
       ο  Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της ανανέωσης των ορίων όλων των παροχών για 
τους  
       επόμενους δώδεκα (12) μήνες και της εφαρμογής (παρακράτηση) των απαλλαγών μία μόνο 
φορά  
       καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

A.20 Το ανώτατο ασφαλισμένο κεφάλαιο ανά άτομο χωρίς πιστοποιητικό Υγείας για τις παροχές Ζωής 
και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια ορίζεται σε 89.000 Ευρώ  

A.21 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Εφόσον το συναφθέν ασφαλιστήριο συμβόλαιο διατηρηθεί σε ισχύ πέραν της περιόδου ασφάλισης, θα 
εφαρμόζεται από την Ανάδοχο Ασφαλιστική Εταιρία, Διαδικασία Υπολογισμού Επιστροφής Ασφαλίστρων 
λόγω Καλής Εμπειρίας σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 
 

E = 80% [(70% X Α) – Ζ] 
 

Ε = Ποσό προς επιστροφή 

 

Α = Συνολικά Καθαρά Ασφάλιστρα (Ζωής και Συμπληρωματικών Παροχών εκτός των Παροχών Θανάτου, 
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας συνεπεία Ατυχήματος) που αφορούν 
στην περίοδο ασφάλισης για την οποία γίνεται η αξιολόγηση. 
 

Ζ = Ζημιές που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου ασφάλισης, με εξαίρεση τις 
ζημιές των Παροχών Θανάτου, Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας 
συνεπεία Ατυχήματος συν τις μεταβολές των αποθεμάτων που σχετίζονται με τις ζημιές. 
 

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, το ποσό αυτό θα καταβάλλεται στην ΕΔΑ εντός 60 ημερών από τη 
λήξη της περιόδου ασφάλισης. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος του παραπάνω τύπου, το 100% 
αυτού του αποτελέσματος μεταφέρεται στο επόμενο ασφαλιστικό έτος και προστίθεται στις «Ζημιές». 

 

Α.22   Στα συμβεβλημένα με την ασφαλιστική εταιρία νοσηλευτικά ιδρύματα θα υπάρχει η δυνατότητα 
απευθείας εξόφλησης των δαπανών νοσηλείας, σύμφωνα με τον πίνακα παροχών και μετά την εφαρμογή 
των επιμέρους ορίων και όρων του συμβολαίου. 
Σε συμβεβλημένα διαγνωστικά με την ασφαλιστική  εταιρία κέντρα θα υπάρχει η δυνατότητα απευθείας 
πληρωμής χωρίς παρακράτηση εκπιπτομένου. Με συμμετοχή ΕΟΠΥΥ ο ασφαλισμένος δεν θα καταβάλλει 
στο διαγνωστικό κέντρο οποιοδήποτε ποσό. 
Στο δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών της ασφαλιστικής εταιρίας και για επισκέψεις που θα 
πραγματοποιούνται στο ιατρείο του ιατρού δεν θα παρακρατείται εκπιπτόμενο και η απόδοση εξόδων θα 
είναι προς 100%.  





 

Σελίδα 3 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Α1) ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

 

Α2) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  
        ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

            ΝΑΙ                                   ΟΧΙ 
 

Α3) ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ                                                  ΝΑΙ           ΟΧΙ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ                        ΝΑΙ           ΟΧΙ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΑΘΗΣΗ                        ΝΑΙ           ΟΧΙ 
 

Α4) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 24ΩΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Α5) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 4 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

        

 2018 – 2019 

(*) 

2019 – 2020 

12 μήνες 

2020 – 2021 

12 μήνες 

Παροχές Κινδύνου 0 € 0 € 0 € 

Παροχές Υγείας 218.188 € 164.856 € 236.208 € 

 

Σύνολο Αποζημιώσεων 

 

218.188 € 

 

164.856 € 

 

236.208 € 

 

(*) Αφορά χρονική περίοδο 16 μηνών 

 

Η πρόβλεψη των αποζημιώσεων για το τελευταίο εξάμηνο του 2021 για την παροχή Υγείας είναι:150.966 € 

 

Περαιτέρω ανάλυση δεν είναι εφικτή 

 

 

2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Για λόγους κατηγοριοποίησης των ασφαλιστικών υπηρεσιών, παροχών και καλύψεων η ΕΔΑ Αττικής έχει 
χωρίσει το προσωπικό στις εξής τρεις κατηγορίες  που ενδεικτικά απαριθμούν αντίστοιχα: 

α)  Directors        7 άτομα  

β)  Direct Reports        9 άτομα  

γ)  Υπάλληλοι    241 άτομα  

Σύνολο      257 άτομα 

 

Αναλυτικές Κατηγορίες Προσωπικού με ημερομηνία γέννησης, φύλο και ετήσιες μικτές αποδοχές (ήτοι 14 
μηνιαίοι μισθοί) ανά κατηγορία θα διατεθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους 
στην αρμόδια Υπηρεσία της ΕΔΑ Αττικής.  

Διευκρινίζεται ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα που θα υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενη Ασφαλιστική 
Εταιρεία θα πρέπει να προβλέπει ασφάλιση και των εξαρτώμενων μελών του προσωπικού της ΕΔΑ μόνο 
για τις παροχές ευρείας ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην παρούσα φάση έχουν ασφαλισθεί: 

 

Εργαζόμενοι με ένα εξαρτώμενο μέλος :        48 

Εργαζόμενοι με δυο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη:      113 

Σύνολο εξαρτωμένων μελών        350 





 

Σελίδα 5 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ε.Ε.Ε.Σ. 
 

Για συμβάσεις (προμηθειών/υπηρεσιών) άνω των ορίων  η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ συντάσσει με τη χρήση της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus  ESPDint, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει το ΕΣΗΔΗΣ 
(βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 
5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες 
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, 
καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το 
περιεχόμενο του αρχείου, ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ τη σχετική απάντησή 
τους. 

  





 

Σελίδα 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Κατηγορία 

 

Παροχές 

Ασφαλιζόμενο 
ποσό σε € 

Μηνιαίοι 
Συντελεστές 

Ασφαλίστρων 

Καθαρά 

Μηνιαία 
Ασφάλιστρα 

Directors 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 441.074 %ο € 

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ 
ΑΝΙΚ/ΤΗΤΑ ΑΠΟ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

441.074 %ο € 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

441.074 %ο € 

ΜΟΑ/ΜΜΑ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

441.074 %ο € 

Direct 

Reports 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 344.059 %ο € 

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ 
ΑΝΙΚ/ΤΗΤΑ ΑΠΟ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

344.059 %ο € 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

344.059 %ο € 

ΜΟΑ/ΜΜΑ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

344.059 %ο € 

Υπάλληλοι 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 3.647.656 %ο € 

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ 
ΑΝΙΚ/ΤΗΤΑ ΑΠΟ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

3.647.656 

%ο € 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

3.647.656 
%ο € 

ΜΟΑ/ΜΜΑ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

3.647.656 
%ο € 

Σύνολο καθαρών μηνιαίων ασφαλίστρων των παραπάνω αναφερόμενων παροχών € 

Σύνολο επιβαρύνσεων (Φόρος Ασφαλίστρων, Εισφορά για Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής) 
 

€ 

Σύνολο μικτών μηνιαίων ασφαλίστρων των παραπάνω αναφερόμενων 
παροχών 

€ 

 
   

 

Ασφαλισμένα 
άτομα 

Μηνιαία 
Ασφάλιστρα 
ανά άτομο 

Καθαρά  
Μηνιαία 

Ασφάλιστρα 

Directors 

Direct 

Reports 

ΕΥΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦ/ΚΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

257 εργαζόμενοι 
συνολικά 

€ € 

48 εργαζόμενοι € € 





 

Σελίδα 7 

Υπάλληλοι με 1 (ένα) 
προστ/μενο 

μέλος 

113 εργαζόμενοι 
με 2 (δύο) και 
άνω προστ/να 

μέλη 

€ € 

Σύνολο καθαρών μηνιαίων ασφαλίστρων Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής 
και Νοσοκομειακής Περίθαλψης 

€ 

Σύνολο επιβαρύνσεων Φόρος Ασφαλίστρων Ευρείας  
Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης 

€ 

Σύνολο μικτών μηνιαίων ασφαλίστρων  
Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ (15) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ* 
 

       

 

 

Για τον «Οικονομικό Φορέα»  
Με εκτίμηση,  
«Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Σφραγίδα, Υπογραφή» 

 

*: Επισημαίνεται ότι το ποσό που συμπληρώνετε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ (15) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 





 

Σελίδα 8 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………….  Ημερομηνία έκδοσης:  ………… 

Κατάστημα :…………………………………       

Διεύθυνση:…………………….. 
 

Προς:  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. 
Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, 
Τ.Κ. 141 23, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αριθμ. .......….............. 
Ποσό #€ ___________# 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και 
των ενστάσεων των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, μέχρι του ποσού των 
…………………………….. ΕΥΡΩ (€…………………..) υπέρ της εταιρείας ……..………………..., 
Οδός………,αριθ.…,Τ.Κ.………(σε περίπτωση κοινοπραξίας υπέρ όλων των μελών που αναφέρονται ένα προς 
ένα, ατομικά για  κάθε ένα από αυτά  και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους) για τη 
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό που διενεργείται από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. για την «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Διαγωνισμός ΕΔΑ – S05/022022), σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Προκήρυξης την 
οποία γνωρίζουμε κι έχουμε λάβει υπόψη. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας 
αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να 
αξιώσουμε δικαστική κρίση περί τούτου, δικαίωμα από το οποίο παραιτούμασθε ρητά δια της παρούσας. 
Δηλώνουμε δε, ότι για την καταβολή του ποσού της παρούσας εγγύησης προς εσάς, ουδεμία 
εξουσιοδότηση, πράξη ή συγκατάθεση του διαγωνιζόμενου απαιτείται, οποιαδήποτε δε άρνηση, 
αντίρρηση ή προσφυγή αυτού στη δικαιοσύνη δε θα ληφθεί υπόψη. 
Η παρούσα εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλύπτει όλες τις από την συμμετοχή στον 
ανωτέρω Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας (ή εταιρειών), όπως 
περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς του ως άνω Διαγωνισμού, καθ’ όλο το χρόνο 
ισχύος της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα ως άνω, παραμένει σε πλήρη ισχύ μέχρι και την 
………………..…….., εκτός εάν στο μεταξύ παραταθεί η ισχύς της ή αυτή μας επιστραφεί με δήλωσή σας. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Η παρούσα εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο 
και η Τράπεζά μας αποδέχεται την αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας για την 
επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν από αυτήν.  

      (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  

 

 





 

Σελίδα 9 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………….  Ημερομηνία έκδοσης:  ………… 

Κατάστημα :…………………………………       

Διεύθυνση:…………………….. 
 

Προς:  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. 
Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ. 141 23, Λυκόβρυση 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμ. .......….............. 
Ποσό #€ __.___,00# 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και 
των ενστάσεων των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, μέχρι του ποσού των 
………………… χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ ……………….,00) υπέρ της Εταιρείας …….………………………, οδός 
…………………..,αριθ. ……,Τ.Κ……., για την πιστή και ακριβή εκπλήρωση όλων των όρων και υποχρεώσεων της 
που απορρέουν από τη Σύμβαση ………………για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Διαγωνισμός ΕΔΑ – 

S05/022022), με την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε., κατόπιν κηρύξεως της ως Αναδόχου στο σχετικό Διαγωνισμό που 
διενήργησε η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε.. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις απορρέουσες αξιώσεις από την ως άνω Σύμβαση και τα 
Παραρτήματα αυτής, αξιώσεις από παραβίαση των όρων της Σύμβασης, των προβλεπόμενων ποινικών 
ρητρών, καθώς επίσης και κάθε ζημία έναντι τρίτων από αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά της ως 
άνω Εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, εντός τριών (3) ημερών από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μέχρι την επιστροφή της εγγύησης σε εμάς. 
 

Η παρούσα εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο 
και η Τράπεζά μας αποδέχεται την αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας για την 
επίλυση των διαφορών που προκύψουν από αυτήν.  
 

    (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

(CPV:66510000-8) 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Η  "Ασφαλιστική Εταιρεία" εφεξής εταιρία και ο "Συμβαλλόμενος" συνομολογούν και  
αποδέχονται  αμοιβαία τα  εξής:  

Η κάλυψη και η ισχύς της ασφάλισης, που συνομολογείται με αυτό το Ομαδικό Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο Ζωής, αρχίζει από την ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω και η 00.01 π.μ. 

ώρα Ελλάδος, θα είναι η ώρα έναρξης ισχύος για οποιαδήποτε ημερομηνία που αναφέρεται 
στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ζωής.         

Συμφωνείται επίσης ότι το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής, το οποίο στο εξής για συντομία θα 
καλείται Ομαδικό Ασφαλιστήριο ή Ασφαλιστήριο, θα υπόκειται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα 

με την Ελληνική Νομοθεσία.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Όλοι οι πλήρως απασχολούμενοι, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, υπάλληλοι, οι 
οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους (αφορά όλες τις παροχές εκτός 

της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια) ή το 65ο έτος, όταν πρόκειται για την 
παροχή της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια, χωρίς συνεισφορά στα ασφάλιστρα 

για την κάλυψή τους.  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Η ημερομηνία απόκτησης του δικαιώματος ασφάλισης για κάθε υπάλληλο είναι : 

 

για τους ήδη πλήρως απασχολούμενους, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, 
υπαλλήλους του Αντισυμβαλλόμενου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της 

ηλικίας τους, η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 

 

για τους νεοπροσλαμβανόμενους, πλήρως απασχολούμενους, με σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου, υπαλλήλους ηλικίας κάτω των 70 ετών, η πρώτη ημέρα του μήνα που 

συμπίπτει ή αμέσως ακολουθεί την ημερομηνία πρόσληψης τους από τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

Για τον Υπάλληλο λήγει με την συμπλήρωση της 70ης επετείου των γενεθλίων του ή όταν 
πρόκειται για την παροχή της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια με τη συμπλήρωση 

της 65ης επετείου των γενεθλίων του. 
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ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

 

Το παρόν Ομαδικό Ασφαλιστήριο συνάπτεται για τη χρονική διάρκεια που αναγράφεται στη 
συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, εκτός εάν 

καταγγελθεί από τον Συμβαλλόμενο με συστημένη επιστολή και με προειδοποίηση ενός μήνα: 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ    Για τον Παρέχοντα Υπηρεσίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

 

 

 

(ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ) 

 

 

 

 Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

(ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ) 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Γ.Ο.) 
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ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η συγκατάθεση της Εταιρίας ν' αποδεχθεί την ασφάλιση, στηρίζεται στις γραπτές δηλώσεις 
του 

Συμβαλλομένου όσον αφορά τα πρόσωπα που θα ασφαλισθούν. Το παρόν Ομαδικό 
Ασφαλιστήριο ασφάλισης Ζωής και Υγείας παρέχεται από τον Συμβαλλόμενο στους 

Υπαλλήλους του ως οικειοθελής παροχή και από ελευθεριότητα, για την οποία δεν έχει 
οποιαδήποτε νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση και είναι ελεύθερα ανακλητή οποτεδήποτε στο 
μέλλον, οι δε παροχές του Ασφαλιστηρίου δεν αποτελούν τακτικές ή έκτακτες αποδοχές για 

τους ασφαλισμένους. 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και 
τα 

Παραρτήματά του. 

Η ασφαλιστική σύμβαση τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την υπογραφή του Ασφαλιστηρίου από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου, εφόσον, στο μεταξύ, δεν 

επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία του κινδύνου προς εκτίμηση, όπως αυτά 
προέκυψαν από τις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλόμενου και των Ασφαλισμένων 

προσώπων. 

Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία παραιτείται από το δικαίωμα 
να αμφισβητήσει την εγκυρότητά του, ακόμη και στην περίπτωση ανακριβών δηλώσεων ή 

αποσιωπήσεων,  

εκτός από τις περιπτώσεις δόλου, βαρείας αμέλειας ή κακής πίστης. 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ο Συμβαλλόμενος παρέχει στην Εταιρία κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο που η Εταιρία 
ενδεχομένως θα ζητήσει, αναφορικά με περίπτωση ή συμβάντα που επηρεάζουν ή έχουν 

σχέση με την ασφάλιση υπαλλήλου, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Οι πληρωμές των ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων φόρων, επιβαρύνσεων κλπ.) που 

ακολουθούν την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου, πραγματοποιούνται με κατάθεση στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας στις προκαθορισμένες ημερομηνίες και 
αποδεικνύονται 

μόνο με γραπτή απόδειξη της Εταιρίας. Ειδοποίηση, που τυχόν στείλει η Εταιρία σχετικά με το 
ληξιπρόθεσμο των ασφαλίστρων, φόρων, επιβαρύνσεων και τελών και η εμφάνιση των 

σχετικών αποδείξεων για είσπραξη, δεν θεωρούνται ούτε μπορούν να θεωρηθούν 
παρέκκλιση από την παραπάνω αναφερόμενη υποχρέωση 

καταβολής ασφαλίστρων. Για την πληρωμή των ασφαλίστρων χορηγείται προθεσμία χάριτος 
τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2496/1997. Αν η προθεσμία αυτή 

παρέλθει άπρακτη, το παρόν ασφαλιστήριο καθίσταται αυτομάτως άκυρο. 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου, η Εταιρία πρέπει να ειδοποιείται άμεσα και οι 

δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίζουν τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, έκθεση του 
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γιατρού 

σχετικά με την εξέλιξη της τελευταίας ασθένειας και τα αίτια θανάτου, καθώς επίσης και 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως ζητήσει η Εταιρία. 

Τα ποσά που οφείλονται από την Εταιρία, καταβάλλονται μετά την ολοκλήρωση παραλαβής 
των παραπάνω εγγράφων και σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. 

 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

Όλοι οι νόμιμοι φόροι, τέλη, ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων ή άλλες 
εισφορές 

υπέρ τρίτων ή δικαιώματα υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή 
θεσπιστούν με νόμο στο μέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή απορρέει 

από αυτό το Ασφαλιστήριο (όπως ασφάλιστρα, ασφάλισμα κλπ.) βαρύνουν τον 
Συμβαλλόμενο, τους Ασφαλισμένους ή όποιο πρόσωπο έχει δικαιώματα επί του 

Ασφαλιστηρίου.  H Εταιρία επιβαρύνεται το Φ.Π.Α που επιβάλλεται στις υπηρεσίες ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων. 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Όλες οι απαιτήσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, παραγράφονται μετά την πάροδο 
της προθεσμίας που προβλέπεται από το Νόμο. 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν Ασφαλιστήριο ή σε σχέση 
με 

αυτό, μεταξύ της Εταιρίας και οποιουδήποτε προσώπου έχει αξίωση από αυτό, συμφωνείται 
και γίνεται αποδεκτό ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας που 

εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Εταιρία και ο Συμβαλλόμενος οφείλουν να τηρούν πιστά την κάθε φορά ισχύουσα 
νομοθεσία 

περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να συμμορφώνονται πλήρως με τις 
υποχρεώσεις που αυτή θεσπίζει και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως παράβαση της νομοθεσίας αυτής. Η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά 
δεδομένα των ασφαλισμένων μόνο για τον σκοπό εκτέλεσης της παρούσας ασφαλιστικής 
σύμβασης, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή από εντολή ή απόφαση Δικαστικής 

Αρχής ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση ή  την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων της 
Εταιρίας, ή εκτός εάν ισχύει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 

6 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 

 

 

Οπουδήποτε στο Ασφαλιστήριο αυτό χρησιμοποιούνται οι όροι που ακολουθούν, εννοούν και 
δηλώνουν τις έννοιες που παραθέτονται αντίστοιχα: 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 

Ο υπάλληλος επί της ζωής του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη. 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Ο υπάλληλος του Συμβαλλομένου ανεξαρτήτως φύλου 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Υπάλληλος ηλικίας από 18 έως 70 ετών ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα, εργάζεται σε βάση 
πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση αορίστου χρόνου και κατά την ημερομηνία έναρξης του 

ασφαλιστηρίου δεν βρίσκεται σε ανικανότητα ή είναι νοσηλευόμενος. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Η χρονική περίοδος ασφάλισης από την έναρξη του ασφαλιστηρίου μέχρι το πέρας των 
δεκαοχτώ μηνών (18) μηνών. 

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης οι όροι και οι συντελεστές ασφαλίστρων 
του λήγοντος ασφαλιστηρίου παραμένουν σταθεροί  

  

ΜΙΣΘΟΣ 

Οι βασικές μηνιαίες μικτές αποδοχές ασφαλιστέου υπαλλήλου όπως εμφανίζονται στην 
μισθολογική κατάσταση του Συμβαλλομένου, κατά την ημερομηνία που προέκυψε το 

καλυπτόμενο με το παρόν ασφαλιστήριο συμβάν, προσαυξημένες κατά τα καταβαλλόμενα 
κάθε φύσεως επιδόματα, σύμφωνα με το νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις, ρητώς 

αποκλειόμενης κάθε άλλης έκτακτης αμοιβής. Για τους ημερομίσθιους ως μηνιαίος μικτός 
μισθός ορίζεται το γινόμενο των ημερομισθίων επί είκοσι πέντε (25) 

 

ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Η παρεχόμενη με το παρόν ασφαλιστήριο κάλυψη ισχύει παγκόσμια και για όλο το 
εικοσιτετράωρο. 

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 

Με το θάνατο του Ασφαλισμένου οπουδήποτε στον κόσμο και από οποιαδήποτε αιτία, κατά 
το χρόνο που αυτός ήταν ασφαλισμένος με το παρόν ασφαλιστήριο, θα καταβληθεί στο 

δικαιούχο ή δικαιούχους του το ποσόν που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών του παρόντος. 

Η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει την παροχή σε περίπτωση θανάτου λόγω πολεμικού 
γεγονότος ή πολεμικών επιχειρήσεων (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), λαϊκών ταραχών, 
επανάστασης ή στρατιωτικού πραξικοπήματος ή σφετερισμού της εξουσίας, υπό τον όρο ότι ο 

θανών δεν ήταν επιστρατευμένος και δεν έλαβε ενεργό μέρος στα ανωτέρω γεγονότα. Η 
κάλυψη θανάτου δεν επεκτείνεται σε αεροπορικές πτήσεις, με εξαίρεση τα αεροπορικά 
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ταξίδια που πραγματοποιεί ο Ασφαλισμένος ως απλός επιβάτης αεροσκάφους που εκτελεί 
νόμιμα αναγνωρισμένες τακτικές γραμμές εναερίων συγκοινωνιών ή πτήσεις charter. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 

Σχετικά με υπάλληλο ο οποίος κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου 
αναφέρεται στην μισθολογική κατάσταση του Συμβαλλομένου, οι παρεχόμενες καλύψεις 
ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης, εφόσον κατά την παραπάνω 
ημερομηνία ο υπάλληλος κριθεί ασφαλιστέος σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ορισμούς 

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» του παρόντος. 

 

Σχετικά με υπάλληλο ο οποίος ανέλαβε υπηρεσία μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι παρεχόμενες καλύψεις θα ισχύσουν άμεσα, δηλαδή από την 
πρώτη ημέρα εργασίας κατά την οποία ο υπάλληλος ανέλαβε υπηρεσία ως εργαζόμενος με 

σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 

 

Σε κάθε περίπτωση δεν θα ισχύσει οποιαδήποτε κάλυψη για υπάλληλο είτε αυτός 
αναφέρεται στην μισθολογική κατάσταση του συμβαλλομένου κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του ασφαλιστηρίου, είτε αυτός προσληφθεί αργότερα, ένα αυτός δεν εκπληρώσει τις 

προβλεπόμενες στον παρακάτω ορισμό «ΔΙΑΤΥΟΠΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ». 

 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις λήγουν την πρώτη ημέρα που ο υπάλληλος έπαυσε να θεωρείται 
ασφαλιστέος υπάλληλος και σε κάθε περίπτωση όταν το ασφαλιστήριο καταγγελθεί είτε από 

τον συμβαλλόμενο είτε από την εταιρία. 

 

Η λήξη της ασφάλισης επέρχεται με τη λύση της σύμβασης εργασίας και όταν ο υπάλληλος 
πάψει να είναι σε ενεργό υπηρεσία πλήρους απασχόλησης. Ουδεμία παροχή ή αποζημίωση 

καταβάλλεται μετά τη λήξη της ασφάλισης. 

 

Υπάλληλος που καθίσταται μόνιμα και ολικά ανίκανος για εργασία ή απουσιάζει με άδεια ή 
είναι προσωρινά σε διαθεσιμότητα ή απασχολείται σε βάση μερικής απασχόλησης 

εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλισμένος υπάλληλος πλήρους απασχόλησης μέχρι ο 
Συμβαλλόμενος να γνωστοποιήσει γραπτά στην εταιρία ότι διακόπτει την ασφάλιση του. 

 

Για υπαλλήλους που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης αναφέρονται στη 
μισθολογική κατάσταση του Συμβαλλομένου, οι παρεχόμενες καλύψεις ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης. Για υπαλλήλους που ανέλαβαν υπηρεσία στο 
Συμβαλλόμενο μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου, οι παρεχόμενες 

καλύψεις θα ισχύουν από την επομένη της πρόσληψής τους. Σε περίπτωση που υπάλληλος, 
κατά την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου,  βρίσκεται σε ανικανότητα ή νοσηλεύεται, 

οι παρεχόμενες καλύψεις θα ισχύουν από την επομένη της λήξης της ανικανότητας ή 
νοσηλείας τους. 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις λήγουν την ημερομηνία που επέρχεται η λύση της σύμβασης 
εργασίας του υπαλλήλου και σε κάθε περίπτωση όταν το ασφαλιστήριο καταγγελθεί είτε από 

το Συμβαλλόμενο είτε από την Εταιρεία. Υπάλληλος που καθίσταται μόνιμα και ολικά 
ανίκανος για εργασία ή απουσιάζει με άδεια ή είναι προσωρινά σε διαθεσιμότητα ή 

απασχολείται σε βάση μερικής απασχόλησης εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλισμένος 
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υπάλληλος πλήρους απασχόλησης, μέχρι ο Συμβαλλόμενος να γνωστοποιήσει γραπτά στην 
Εταιρεία ότι διακόπτει την ασφάλισή του. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Κάθε Ασφαλισμένος μπορεί να δηλώσει γραπτά τον ή τους δικαιούχους αυτού, για τις 
ασφαλιζόμενες παροχές σε περίπτωση θανάτου, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το 

σχετικό έντυπο που χορηγείται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος 
παραλείψει να ορίσει δικαιούχους, η παροχή θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους 

του. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την εταιρία έναντι καταβολής από τον Συμβαλλόμενο 
για κάθε ασφαλιστική περίοδο και κατά την έναρξη αυτής, ασφαλίστρου, που υπολογίζεται 

με βάση τα ποσοστά ασφαλίστρων που έχουν οριστεί και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο 

μέρος του ασφαλιστηρίου, την ηλικία που έχουν τα ασφαλισμένα πρόσωπα κατά την έναρξη 
της ασφαλιστικής περιόδου και κατά τις ασφαλιστικές παροχές κατά την ημερομηνία αυτή. 

Τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται στο τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου ανάλογα με τις 
αυξήσεις ή μειώσεις των παροχών και τις λήξεις ασφάλισης ή τις προσχωρήσεις στην 

ασφάλιση νέων ασφαλισμένων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής 
περιόδου. 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Η εταιρία αποδέχεται την κάλυψη ασφαλιστέου υπαλλήλου: 

1. Χωρίς διατυπώσεις υγειονομικής φύσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης του, βρισκόταν σε ενεργό υπηρεσία. Σε αντίθετη 

περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση υπαλλήλου που προσελήφθη μετά την έναρξη της 
ασφάλισης, η προσχώρηση του στην ασφάλιση υπόκειται στην ικανοποιητική για την εταιρία 

απόδειξη της καλής κατάστασης της υγείας του. 

2. Μετά από ιατρική εξέταση το αποτέλεσμα της οποίας θα ικανοποιεί την εταιρία για κάθε 
ασφαλιζόμενη παροχή που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 89.0000,00 

 

Η εταιρία θα αποδέχεται την κάλυψη της αύξησης ασφαλιζόμενης παροχής θανάτου 
υπαλλήλου με την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος βρισκόταν σε ενεργό υπηρεσία κατά την 

ημερομηνία υποβολής της σχετικής με την αύξηση γραπτής αίτησης του Συμβαλλομένου προς 
τη εταιρία και υπό τον όρο ότι οι αυξήσεις κατά τη διάρκεια οιοσδήποτε ασφαλιστικής 

περιόδου παρέχονται χωρίς διατυπώσεις υγειονομικής φύσης ή μετά την συμπλήρωση από 
τον ασφαλισμένο ικανοποιητικής για την εταιρία δήλωσης για την καλή κατάσταση της υγείας 

του ή μετά από ιατρική εξέταση, το αποτέλεσμα της οποίας θα ικανοποιεί την εταιρία, 
ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τα όρια που αναφέρονται στις παραπάνω 

διατάξεις (1) και (2). 

 

Υπάλληλος σε ενεργό υπηρεσία σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο θεωρείται ο υπάλληλος που 
κατά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο δεν απουσίαζε από την εργασία του λόγω 

τραυματισμού ή ασθένειας για διάστημα μεγαλύτερο από 20 ημέρες σε διάστημα συνεχών 60 
ημερών που προηγούνται του συγκεκριμένου χρονικού σημείου. Για τους 

νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους τα παραπάνω χρονικά όρια είναι 10 ημέρες και 20 
συνεχείς ημέρες αντίστοιχα. 
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Τα προαναφερόμενα όρια θα γνωστοποιούνται γραπτά από την εταιρία στον συμβαλλόμενο 
κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου και θα παραμένουν σε ισχύ για τη 

διάρκεια ασφάλισης η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 

 

Κάθε ποσό που υπερβαίνει τα όρια αυτά δεν γίνεται αποδεκτό από την εταιρία όσον αφορά 
στην περίπτωση θανάτου λόγω ασθενείας ή μόνιμης ολικής ανικανότητας λόγω ασθενείας, 

μέχρι την συμπλήρωση από τον υπάλληλο των ζητούμενων διατυπώσεων. Το ασφαλιζόμενο 
ποσό παραμένει ως έχει μέχρι η εταιρία να αποδεχθεί γραπτά την προτεινόμενη μεταβολή. 

 

ΑΤΥΧΗΜΑ 

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε βίαια εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του 
Ασφαλισμένου, που μπορεί να προκαλέσει θάνατο, μόνιμη ή πρόσκαιρη ανικανότητα, 

νοσοκομειακά ή ιατρικά έξοδα. 

 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Ομαδικό ατύχημα θεωρείται τυχαίο γεγονός συγκεκριμένης χρονικής στιγμής που μπορεί να 
προκαλέσει θάνατο ή μόνιμη ολική/μερική ανικανότητα σε περισσότερους από έναν 

Ασφαλισμένους. 

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος η Εταιρεία υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων και 
μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης για κάθε παροχή, όπως αυτή αναγράφεται στον Πίνακα 

Παροχών του Ασφαλιστηρίου. Εάν το ποσό αποζημιώσης για κάθε μία από τις παροχές 
Ασφάλιση Ζωής, Ασφάλιση Θανάτου από Ατύχημα και Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα 
από Ατύχημα για το σύνολο των Ασφαλισμένων υπερβεί το ανώτατο όριο ασφάλισης κάθε 
παροχής, όπως αυτό αναφέρεται στον πίνακα παροχών, τότε η εταιρεία θα καταβάλει για 

κάθε ένα Ασφαλισμένο αναλογικά μειωμένο το ασφάλισμα, ώστε το σύνολο του καταβλητέου 
ποσού να μην υπερβεί το ανώτατο όριο ασφάλισης κάθε μίας παροχής. των αποζημιώσεων 

να ισούται με το Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης Ομαδικού Ατυχήματος. 

 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που εμφανίζεται σε 

Ασφαλισμένο για πρώτη φορά μετά από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης. 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή κλινική που λειτουργεί νόμιμα για την 
περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια 

όλου του εικοσιτετράωρου και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό 
και βοηθητικό προσωπικό. Δεν θεωρούνται «Νοσοκομεία» τα αναπαυτήρια, τα σανατόρια, τα 
αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι οίκοι ευγηρίας ή παρόμοια ιδρύματα, τα ιδρύματα 

για αλκοολικούς ή τοξικομανείς και οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές. 

 

ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ  
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Θεωρείται μόνον το ποσό που χρεώνει το Νοσοκομείο για δωμάτιο και τροφή του 
νοσηλευομένου. 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Ο αριθμός των ημερών πριν από την παρέλευση των οποίων δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε 
παροχή. 

 

ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Είναι το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει ο Ασφαλισμένος στα έξοδα που θα αποζημιωθούν. 

 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Θεωρείται η κάλυψη που παρέχεται για ατυχήματα που θα συμβούν στον Ασφαλισμένο μόνο 
κατά την διάρκεια της εργασίας που δήλωσε ότι εκτελεί. 

 

ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η ασφάλιση ισχύει για ατυχήματα ή ασθένειες που υπέστη ο ασφαλισμένος μετά την έναρξη 
ισχύος των παροχών. Η ασφάλιση ισχύει επίσης και κατά τη διάρκεια στρατιωτικής υπηρεσίας 
σε καιρό ειρήνης μετά από πρόσκληση για συνηθισμένα γυμνάσια, αναδτέλλεται όμως κατά 

τη διάρκεια θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης. Η ασφάλιση 
επανέρχεται σε ισχύ αμέσως όταν εκλείψουν οι παραπάνω λόγοι αναστολής. 

  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Με το παρόν ασφαλιστήριο ασφαλίζονται και τα εξαρτώμενα μέλη του Υπαλλήλου και 
συγκεκριμένα η/ο σύζυγος με ηλικία κάτω των 65 ετών και τα άγαμα τέκνα του από ηλικίας 

14 ημερών μέχρις ηλικίας 19 ετών ή μέχρις ηλικίας 26 ετών εφόσον σπουδάζουν σε 
αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές στην Ελλάδα (Ανώτατες - Ανώτερες) ή στο εξωτερικό 

και εξαρτώνται αποκλειστικά από τον υπάλληλο για τη συντήρηση τους. Με τον όρο ''τέκνο'' 
νοείται και το νόμιμα υιοθετημένο τέκνο. Για τα εξαρτώμενα μέλη δεν θα ισχύουν οι παροχές 

της Ασφάλεια Ζωής, της Μόνιμης Ολικής και της Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από 
Ασθένεια ή Ατύχημα. 

Εφόσον προβλέπεται από το παρόν Ασφαλιστήριο συμμετοχή των Υπαλλήλων στο κόστος της 
Ασφάλισης των εξαρτωμένων μελών  και εκδηλώσουν την επιθυμία να ασφαλίσουν τα 

εξαρτώμενα μέλη τους μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή μετά 
από την ημερομηνία πρόσληψής τους, πριν τα εξαρτώμενα μέλη γίνουν δεκτά στην ασφάλιση 

θα συμπληρώσουν ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει,  μεταθέσει ή και να αρνηθεί την ασφάλιση 
εξαρτωμένου μέλους στην περίπτωση που κρίνει ότι η υγεία του δεν είναι καλή. 

 

Για τα εξαρτώμενα μέλη δεν θα ισχύσουν οι παροχές Ζωής, Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας 
από Ασθένεια, Θανάτου από ατύχημα και της Μόνιμης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας από 

Ατύχημα 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Όλες οι παροχές της ασφάλισης για τους Υπαλλήλους, εκτός της παροχής Μόνιμης Ολικής 
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Ανικανότητας από Ασθένεια, παύουν να ισχύουν όταν λήξει η εργασιακή σχέση του 
Υπαλλήλου, ή όταν αυτός συμπληρώσει την ηλικία των 70 ετών. Ειδικά η ασφάλιση Μόνιμης 

Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια λήγει όταν λήξει η εργασιακή του σχέση ή όταν αυτός 
συμπληρώσει τα 65 έτη. 

Η ασφάλιση των εξαρτωμένων μελών παύει σε κάθε περίπτωση με τη λήξη ασφάλισης του 
Υπαλλήλου ή όταν η/ο σύζυγος συμπληρώσει τα 70 έτη ή όταν τα τέκνα συμπληρώσουν τα 19 

έτη ή τα 26 έτη εφόσον σπουδάζουν. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Η Εταιρεία καταβάλλει την αποζημίωση για τις άμεσες και αποκλειστικές συνέπειες του 
ατυχήματος, που είναι ανεξάρτητες από σωματικές ή παθολογικές καταστάσεις που 

προϋπήρχαν. Στις περιπτώσεις αναπηριών ή φυσικών ελαττωμάτων που προϋπήρχαν, η 
αποζημίωση για Μόνιμη Ανικανότητα καταβάλλεται μόνο για τις άμεσες συνέπειες του 

ατυχήματος, σαν να είχε προσβληθεί άτομο σωματικά ακέραιο, χωρίς να ληφθεί υπ' όψιν η 
επιδείνωση των βλαβών που προέρχεται από τις προϋπάρχουσες  καταστάσεις. 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Η πληρωμή των αποζημιώσεων θα γίνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, με την 
προϋπόθεση 

Κατάθεσης στην Εταιρεία των ανά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση 
εξόδων εκτός Ελλάδος, η σχετική αποζημίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε ευρώ και 

υπολογίζεται με τη μέση τιμή του ξένου νομίσματος την εβδομάδα που πραγματοποιούνται 
τα έξοδα, με βάση τις τιμές συναλλάγματος που αναγράφονται στο δελτίο τιμών 

συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος της αντίστοιχης εβδομάδας. Όλα τα δικαιολογητικά 
αποζημίωσης που αφορούν σε περίθαλψη εκτός Ελλάδος (αποδείξεις, γνωματεύσεις, 

τιμολόγια κλπ) πρέπει, όταν υποβληθούν στην Εταιρεία, να φέρουν θεώρηση των Ελληνικών 
Προξενικών Αρχών της χώρας όπου εκδόθηκαν και να είναι νόμιμα μεταφρασμένα. 

Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά αποζημίωσης παραμένουν στην Εταιρεία, η οποία στο 
τέλος του ημερολογιακού έτους εκδίδει βεβαίωση για την Εφορία, όπου αναφέρεται το 

συνολικό ποσόν των εξόδων και το ποσόν που τελικά καταβλήθηκε ως αποζημίωση. 

Η αποζημίωση καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ή στους δικαιούχους. 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Αν κατά το διάστημα ασφάλισης πραγματοποιηθούν μεταβολές κινδύνου που οφείλονται 
στην αλλαγή των επαγγελματικών ασχολιών που δηλώθηκαν ή στην αλλαγή των συνθηκών 

που ασκούνται οι πιο πάνω ασχολίες, ο συμβαλλόμενος υποχρεούται αμέσως να 
γνωστοποιήσει γραπτά τις μεταβολές αυτές στη εταιρία. 

Η εταιρία έχει το δικαίωμα αφού εκτιμήσει τη σημασία της επίτασης κινδύνου, μα συνεχίσει 
την ασφάλιση με διαφορετικούς όρους ειδοποιώντας τον Συμβαλλόμενο μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από τότε που θα λάβει γνώση για τις μεταβολές. 

Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος δεν λάβει ειδοποίηση μέσα στο χρονικό διάστημα των 
τριάντα (30) ημερών, η ασφάλιση συνεχίζεται χωρίς μεταβολή. 
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ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 

Σε περίπτωση διαφωνίας για τον βαθμό ανικανότητας ή τις συνέπειες της σωματικής βλάβης, 
τις αιτίες της, την έκταση της ή την αποκατάσταση της, τα μέρη συμφωνούν για την επίλυση 
αυτής της διαφωνίας να δώσουν εντολή με ιδιωτικό έγγραφο,  σε μια διαιτητική επιτροπή 
αποτελούμενη από τρεις γιατρούς που επιλέγονται ένας από κάθε μέρος  και ο τρίτος από 

κοινού ή σε περίπτωση διαφωνίας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η επιτροπή αυτή 
θα αποφασίσει μόνον αν και κατά πόσο, σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και τους 

περιορισμούς του ασφαλιστηρίου συνέβη το περιστατικό για το οποίο παρέχεται η ασφάλιση 
καθώς και για την έκταση των συνεπειών του και όχι για το ποσό της οφειλόμενης 

αποζημίωσης, η διεκδίκηση της οποίας πρέπει να γίνει στα τακτικά δικαστήρια. 

Η επιτροπή των γιατρών συνέρχεται στον τόπο που επιλέγει κατά περίπτωση η εταιρία. Το 
κάθε μέλος καταβάλλει τα δικά του έξοδα και την αμοιβή του γιατρού που ορίζει και 

προκαταβάλλει από κοινού τα μισά έξοδα και την αμοιβή του τρίτου γιατρού. 

Οι αποφάσεις της ιατρικής επιτροπής λαμβάνονται κατά πλεοψηφία χωρίς δικονομικές 
διατυπώσεις, συντάσσονται γραπτά και είναι δεσμευτικές για τα μέρη, ακόμα και αν ένας από 
τους γιατρούς αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρακτικό, στο οποίο πρέπει να βεβαιώνεται 

η άρνηση του από τους άλλους δυο γιατρούς. 

  

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη τα ατυχήματα που οφείλονται σε : 

Πόλεμο, κηρυγμένο ή ακήρυκτο, πολεμικά γεγονότα, εμφύλιο πόλεμο, εξέγερση, επανάσταση 
ή κατάσταση πολιορκίας. 

Λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργία, εκτός εάν ο Ασφαλισμένος δεν συμμετείχε ενεργά σ' 
αυτές. 

Άμεσες ή έμμεσες συνέπειες από τον μετασχηματισμό του ατομικού πυρήνα, καθώς και σε 
ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών σωματίων. 

Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας. 

Συμμετοχή σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας με μηχανικά μέσα καθώς και στις σχετικές 
προπονήσεις και δοκιμές. 

Άσκηση βαρέων αθλημάτων, όπως πυγμαχίας, πάλης, ποδοσφαίρου (επαγγελματικού και 
ημιεπαγγελματικού), ορειβασίας, σπηλαιολογίας, χρήση αγωνιστικών ελκήθρων (BOB 

SLEIGHS), καταδύσεις με τη χρήση αναπνευστικής συσκευής. 

Οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναερίων μέσων εκτός αν ο Ασφαλισμένος είναι 
επιβάτης αεροσκάφους Αεροπορικής Εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί τακτικές 

γραμμές εναερίων συγκοινωνιών ή πτήσεις CHARTERS. 

Προγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία ή σωματική βλάβη καθώς και οποιαδήποτε επιπλοκή 
αυτής. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που θα ασφαλιστούν την ημερομηνία 
έναρξης του ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι η παραπάνω αναφερόμενη αναπηρία 

ή σωματική βλάβη δεν υπήρχε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2010. 

Συνέπειες από ατυχήματα που συμβαίνουν όταν ο Ασφαλισμένος βρίσκεται σε επιληπτική 

κρίση, σε κατάσταση μέθης, ή κάτω από την επήρεια τοξικών και / ή ναρκωτικών ουσιών, 

παραισθησιογόνων, ψυχοφαρμάκων καθώς και συνέπειες από ατυχήματα που συμβαίνουν 

από συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε εγκληματικές ενέργειες. 
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Διευκρινίζεται ότι καλύπτονται οι δηλητηριάσεις και μολύνσεις από εισπνοή αερίων που 
σχετίζονται με την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων των ασφαλισμένων. 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

Αποκλείονται από την Ασφαλιστική κάλυψη οι παρακάτω περιπτώσεις : 

 

Οποιεσδήποτε ασθένειες ή επιπλοκές αυτών οι οποίες προϋπήρχαν της ημερομηνίας 
ενάρξεως της ασφάλισης και εκδηλώνονται μέσα στους πρώτους 12 μήνες από την έναρξη της 

ισχύος της ασφάλισης. Η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που θα 
ασφαλιστούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους συμβολαίου. 

Ψυχικές ασθένειες και νευρικές διαταραχές. 

Έξοδα που αφορούν εγκυμοσύνη ή επιπλοκές αυτής, φυσιολογικό τοκετό, καισαρική τομή 
αποβολή ή άμβλωση. 

Θεραπείες και επεμβάσεις αισθητικού χαρακτήρα και επιπλοκές αυτών εκτός εάν είναι 
αναγκαίες μετά από ατύχημα.  

Θεραπείες, επεμβάσεις προσθετικές εργασίες και ακτινογραφίες που αφορούν τα δόντια και 

τα ούλα, εκτός εάν μετά από ατύχημα προκληθεί βλάβη στα φυσικά δόντια και ούλα. 

Οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, συντήρησης ή επισκευής βοηθητικών συσκευών, τεχνητών 

μελών, γυαλιών, εξαρτημάτων και οργάνων που χρησιμεύουν για θεραπευτικό σκοπό. 

Οποιαδήποτε δαπάνη που έχει σχέση με διαθλαστικές ανωμαλίες των ματιών (μυωπία, 

πρεσβυωπία, αστιγματισμός κλπ.). 

Εξετάσεις που γίνονται για προληπτικό έλεγχο (CHECK-UP) της κατάστασης της υγείας του 

Ασφαλισμένου - εκτός από τις εξετάσεις που τυχόν αναγράφονται στον πίνακα παροχών. 

Κάθε είδους εμβολιασμοί . 

Οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά τον έλεγχο της ικανότητος για τεκνοποίηση ή για θεραπεία 

της ανικανότητας. 

Δεν καλύπτονται έξοδα σχετικά με βελονισμό,  ή οποιαδήποτε σχετική θεραπεία. 

Επίσης αποκλείονται από την Ασφάλιση οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που οφείλονται σε: 

Μετασχηματισμό του ατομικού πυρήνα, καθώς και οι ακτινοβολίες που προκαλούνται από 

την τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών σωματίων. 

Επιδημίες που προέρχονται από πόλεμο, σεισμό, πλημμύρα, έκρηξη ηφαιστείου, ή άλλες 
φυσικές καταστροφές μεγάλης έκτασης, χρήση ναρκωτικών, ή τοξικών ουσιών, 

παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρμάκων καθώς και κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών. 

Διευκρινίζεται ότι η πανδημία (covid-19) θα καλύπτεται 

 

ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος για το ίδιο περιστατικό, Ατυχήματος ή Ασθένειας, έχει 
δικαίωμα αποζημίωσης και από άλλο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, η Εταιρεία θα 
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καταβάλει τη διαφορά του ποσού που καταβλήθηκε από το φορέα και του συνολικού ποσού 
των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν, εφόσον το ποσόν πληρωμής του άλλου φορέα καλύπτει τουλάχιστον τη 
συμμετοχή του Ασφαλισμένου στα έξοδα. Εάν το ποσόν πληρωμής του άλλου φορέα είναι 

μικρότερο του ποσού συμμετοχής του Ασφαλισμένου στα έξοδα, τότε η Εταιρεία θα 
αποζημιώνει με το ποσοστό συμμετοχής της τη διαφορά μεταξύ του ποσού πληρωμής του 

άλλου φορέα και του συνολικού ποσού των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

Για την είσπραξη αυτής της διαφοράς ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει τη 
σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο αποζημιώθηκε. 

 

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εάν ο Ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του 
Ασφαλιστηρίου και πριν από την 65η επέτειο των γενεθλίων του, η Εταιρεία θα καταβάλει το 

ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

Ανικανότητα είναι η μόνιμη και ολική ανικανότητα που οφείλεται σε ασθένεια και 
παρεμποδίζει τον   ασφαλισμένο να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, υπό την προϋπόθεση ότι 
η ανικανότητα οφείλεται σε ασθένεια ανεξάρτητη από τη θέλησή του και η οποία μπορεί να 

προσδιορισθεί κατά αντικειμενικό τρόπο. 

Το εφάπαξ ποσό αποζημίωσης λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας θα καταβάλλεται σε τρεις 
(3) δόσεις ως εξής: 

20% αμέσως μετά την αναγνώριση από την εταιρία της ανικανότητας 

30% μετά από ένα έτος από την ημερομηνία γνωστοποίησης της μόνιμης ολικής ανικανότητας 

50% μετά από δύο έτη από την ημερομηνία γνωστοποίησης της μόνιμης ολικής ανικανότητας 

Μετά την αναγνώριση της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, με εξαίρεση τις δόσεις που 
παραμένουν ανεξόφλητες σύμφωνα με τις παρούσες ειδικές διατάξεις, παύει να ισχύει η 
ασφαλιστική κάλυψη και η εταιρία δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε άλλη καταβολή από 

αυτό. 

Δεν καλύπτεται από την ασφάλιση ούτε καταβάλλεται αποζημίωση για Μόνιμη Ολική 
Ανικανότητα από Ασθένεια που προέρχεται από ασθένειες ή επιπλοκές αυτών που 

προϋπήρχαν της ημερομηνίας έναρξης της ασφάλισης και βεβαιώνονται στην απόφαση του 
Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα. 

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων από την 
παροχή αυτή καταβολής δόσεων, και εφόσον συνεχίζεται η ανικανότητα μέχρι την 
ημερομηνία του θανάτου η εταιρία θα καταβάλλει στο δικαιούχο ή τους νόμιμους 

κληρονόμους του ασφαλισμένου οποιοδήποτε ποσό οφείλεται μέχρι την συμπλήρωση του 
100% του ασφαλισμένου κεφαλαίου για την παροχή της μόνιμης ολικής ανικανότητας. 

Εάν ο ασφαλισμένος επανακτήσει την ικανότητα του για εργασία ολικά ή μερικά κατά τη 
διάρκεια καταβολής των προβλεπόμενων από την παροχή δόσεων, η εταιρία δεν 

υποχρεούται σε οποιαδήποτε περαιτέρω καταβολή για την παροχή αυτή και τα ήδη 
καταβληθέντα ποσά θα αφαιρεθούν από οποιαδήποτε μελλοντική χρηματική υποχρέωση της 

εταιρίας προς τον ασφαλισμένο σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο. 

Στην περίπτωση που η μόνιμη ολική ανικανότητα έχει γνωστοποιηθεί στη εταιρία και έχει 
αναγνωριστεί και γίνει οριστικά αποδεκτή από αυτή διακόπτεται αμέσως η πληρωμή κάθε 

ασφαλίστρου που αφορά αυτή την παροχή. 

Εάν η μόνιμη ολική ανικανότητα έχει μεν γνωστοποιηθεί στη εταιρία, δεν έχει όμως ακόμα 
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αναγνωριστεί και γίνει αποδεκτή από αυτή, τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κανονικά. Η 
αναγνώριση της ανικανότητας ανατρέχει στην ημερομηνία που υποβλήθηκε στη εταιρία η 
αίτηση για την πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου για μόνιμη ολική ανικανότητα. Η 

εταιρία οφείλει να επιστρέψει χωρίς τόκο τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα για την περίοδο μετά 
την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και της αναγνώρισης της ανικανότητας.  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να διαπιστώνει κατά διαστήματα, όχι 
όμως συχνότερα από μια φορά το χρόνο, την κατάσταση υγείας του Ασφαλισμένου. 

 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Εάν ατύχημα επιφέρει το θάνατο Ασφαλισμένου εντός 365 ημερών από την ημερομηνία του 
ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλει το ποσόν της αποζημίωσης για θάνατο από ατύχημα 

που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

 

Η παροχή αυτή καταβάλλεται ανεξάρτητα από την παροχή της Ασφάλειας Ζωής από 
οποιαδήποτε αιτία. 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ / ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Σε περίπτωση που το ατύχημα προκαλέσει σε Ασφαλισμένο μέσα σε τριακόσιες εξήντα πέντε ( 
365) ημέρες από την ημερομηνία ατυχήματος, οποιαδήποτε ολική μόνιμη ανικανότητα, που 
δεν του επιτρέπει να ασκήσει κάποια εργασία με αμοιβή ή κέρδος, η Εταιρία θα καταβάλει 
εφ’ άπαξ το ποσό για ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ από ατύχημα, που αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που το ατύχημα προκαλέσει σε Ασφαλισμένο μέσα σε τριακόσιες εξήντα πέντε ( 
365) ημέρες από την ημερομηνία ατυχήματος, μία από τις παρακάτω απώλειες, η Εταιρία θα 
καταβάλει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου, τα παρακάτω 

ποσοστά πάνω στο ποσό που προβλέπεται ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ από 
ατύχημα όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Ασφαλιστηρίου. 

 

Για την απώλεια Δεξιού Αριστερού 

Ενός από τα άνω άκρα 70% 60% 

Ενός χεριού ή του πήχη 60% 50% 

Ενός από τα κάτω άκρα 
πάνω από το γόνατο  

60% 60% 

Από το γόνατο ή κάτω από 
αυτό  

50% 50% 

Του ποδιού  40% 40% 
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Του αντίχειρα  18% 16% 

Του δείκτη 14% 12% 

Του μικρού δακτύλου του 
χεριού  

12% 10% 

Του μέσου δακτύλου του 
χεριού  

8% 6% 

Του παράμεσου δακτύλου 
του χεριού  

8% 6% 

Του μεγάλου δακτύλου 
του ποδιού  

5% 5% 

Οποιουδήποτε άλλου 
δακτύλου του ποδιού  

3% 3% 

Της όρασης από  το ένα 
μάτι 

25% 25% 

Της όρασης από τα δύο 
μάτια 

100% 100% 

Για την ολική κώφωση του 
ενός αυτιού  

10% 10% 

Για την ολική κώφωση και 
των δύο αυτιών  

 

40% 

 

40% 

Η ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή άκρου 
θεωρείται σαν ατομική απώλεια, επομένως ως μόνιμη ανικανότητα. Εάν πρόκειται για 
μείωση της λειτουργικότητας, τα ποσοστά που αναφέρονται πιο πάνω, θα μειώνονται 

ανάλογα με τη μείωση της λειτουργικότητας. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος είναι αριστερόχειρας, τα ποσοστά που αναφέρονται για 
απώλεια των άνω άκρων αναστρέφονται. 

Για ανατομική ή λειτουργική ζημιά σε περισσότερα όργανα ή άκρα, η αποζημίωση 
καθορίζεται με την άθροιση των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε ζημιά, με ανώτατο όριο 
ποσοστό 100%. Η αποζημίωση για ανατομική ή λειτουργική ζημιά της φάλαγγας του αντίχειρα 

είναι ίση με το μισό του ποσοστού που ορίστηκε για την ολική απώλεια του αντίστοιχου 
δάκτυλου. Το ίδιο ισχύει και για την ανατομική βλάβη της φάλαγγας του μεγάλου δάκτυλου 

του ποδιού. Για τη βλάβη της φάλαγγας κάθε άλλου δάκτυλου χεριού ή ποδιού η αποζημίωση 
είναι ίση με το ένα τρίτο (1/3) του αντίστοιχου ποσοστού. Η απώλεια κάθε ονυχοφόρας 
φάλαγγας εκτός από αυτή του αντίχειρα θεωρείται μόνιμη ανικανότητα μόνο εάν γίνει 

πλήρης αποκοπή της. 

Στην περίπτωση μόνιμης ανικανότητας, που δεν καθορίζεται ειδικά στον πιο πάνω πίνακα η 
αποζημίωσης υπολογίζεται με βάση τη φυσική αναπηρία του Ασφαλισμένου σε σχέση με 

κάθε αποδοτική εργασία που μπορεί να εκτελεί ο Ασφαλισμένος με τη μόρφωση, την 
ειδίκευση ή την πείρα που διαθέτει. 

Για μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει 
αποζημίωση, παρά αφού κριθεί σαν μόνιμη η ανικανότητα αυτή, δηλαδή, μετά από την 

αποθεραπεία ή την οριστικοποίηση της. Για παραπάνω από μία απώλεια, η αποζημίωση που 
καταβάλλεται δε μπορεί να ξεπεράσει το 100% του ποσού που καλύπτει αυτή η παροχή. 

Για την ανατομική ζημιά ή μείωση της λειτουργικότητας οργάνου ή άκρου που παρουσίασε 
βλάβη, πριν από την ημερομηνία που άρχισε η Ασφάλιση, τα πιο πάνω ποσοστά μειώνονται 

ανάλογα με τον βαθμό της αναπηρίας που προϋπήρξε.  
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Αν ο Ασφαλισμένος αποβιώσει και η Εταιρία δεν έχει αποδεχθεί ή καθορίσει αποζημίωση για 
Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση που 

αφορά την Παροχή αυτή.  

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ /ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Όταν ο Ασφαλισμένος, είτε από Ατύχημα είτε από Ασθένεια, εισαχθεί σε Νοσοκομείο ή 
Κλινική ή του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες σε εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου ή κάνει 

έξοδα που αφορούν σε Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τα έξοδα 
μέχρι το ανώτατο όριο παροχής για ατύχημα ή ασθένεια, όπως αυτό αναγράφεται στον 

Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου και συγκεκριμένα για: 

 

Έξοδα μέσα στο Νοσοκομείο 

Δωμάτιο και Τροφή, αμοιβές ιατρών (χειρουργών και αναισθησιολόγων, βοηθών κλπ), 
άνοιγμα χειρουργείου, φάρμακα, μικροβιολογικές εξετάσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, 

αμοιβές νοσοκόμων, μεταφορά με νοσοκομειακό αυτοκίνητο στο Νοσοκομείο, μετάγγιση 
αίματος, απλοί ή γύψινοι επίδεσμοι, νάρθηκες και έξοδα φυσιοθεραπείας κατά την 

παραμονή στο Νοσοκομείο. 

Επίσης καλύπτονται χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και ακτινοβολίες ως ενδοσοκομειακές 
θεραπείες ανεξάρτητα από την παραμονή ή όχι του ασφαλισμένου στο νοσοκομείο για 

τουλάχιστον μια διανυκτέρευση. 

 

Έξοδα εκτός Νοσοκομείου 

 

Αμοιβές ιατρών, φάρμακα, μικροβιολογικές ή ακτινολογικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες.  

 

Ανώτατο όριο παροχής 

Το ανώτατο όριο παροχής ισχύει για κάθε Ασφαλισμένο για την οριζόμενη περίοδο 
ασφάλισης. 

 

Δωμάτιο και Τροφή 

Το ανώτατο ποσόν για Δωμάτιο και Τροφή ή η θέση νοσηλείας που αναγράφεται στον Πίνακα 
Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

 

Εκπιπτόμενο ποσόν 

Είναι το αρχικό ποσόν των συνολικών δαπανών που δικαιούται κάθε Ασφαλισμένος εντός της 

οριζόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το οποίο καταβάλλεται από τον Ασφαλισμένο, πριν 
καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση από αυτήν την παροχή. Το ποσόν αυτό αναγράφεται 

στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

 

Παροχές μητρότητας 

Σε περίπτωση εγκυμοσύνης Ασφαλισμένης καταβάλλονται οι παροχές που αναγράφονται 
στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου, με την προϋπόθεση ότι η ασφαλισμένη έχει 
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τουλάχιστον τριακόσιες (300) συνεχείς ημέρες ασφαλίσεως και το παρόν ασφαλιστήριο 
βρίσκεται σε ισχύ. Η  προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις γυναίκες εργαζόμενες υπαλλήλους 

και τις συζύγους ασφαλισμένων ατόμων που ασφαλίζονται κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του συμβολαίου. 

 

ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Σοβαρές Ασθένειες θεωρούνται: 

1. Καρδιακή Προσβολή 

Η νέκρωση τμήματος του καρδιακού μυός, ως αποτέλεσμα ελλιπούς αιμάτωσης της 
αντίστοιχης περιοχής, η οποία πρέπει να βασίζεται σε όλα τα πιο κάτω: 

- Ιστορικού τυπικού στηθαγχικού πόνου και 

- Πρόσφατες και σχετικές ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις και/ή 

-Αύξηση των καρδιακών ενζύμων πάνω από τις τυπικές εργαστηριακές φυσιολογικές τιμές. 

 

2. Στεφανιαία Νόσος που απαιτεί Χειρουργική Επέμβαση (by-pass). 

Είναι η νόσος που απαιτεί χειρουργική επέμβαση (by-pass) για να διορθωθεί η στένωση ή 
απόφραξη δύο ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών. Δεν θεωρούνται Σοβαρές Ασθένειες η 

αγγειοπλαστική με μπαλόνι και η διόρθωση στένωσης ή απόφραξης με laser. 

 

3. Εγκεφαλικό Επεισόδιο 

Κάθε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο δημιουργεί νευρολογικές συνέπειες, που 
διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες και προέρχονται είτε από έμφρακτο, είτε από 

αιμορραγία, είτε από εμβολή από εξωκρανιακή αιτία, με συνέπεια όλων των ανωτέρω την 
μόνιμη παράλυση. 

 

4. Καρκίνος 

Κάθε κακοήθης όγκος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση των 
κακοήθων κυττάρων και τη διήθηση ιστών. Συμπεριλαμβάνεται η νόσος Hodgin, πλην του 

πρώιμου σταδίου, η λευχαιμία και το κακόηθες μελάνωμα. Δεν θεωρούνται Σοβαρές 
Ασθένειες το μη διηθητικό καρκίνωμα in situ, κάθε καρκίνος του δέρματος και η 

λεμφοκυτταρική λευχαιμία. 

 

5. Νεφρική Ανεπάρκεια 

Το τελικό στάδιο νεφρικής πάθησης, ανεξαρτήτως αιτιολογίας και με την προϋπόθεση ότι ο 
Ασφαλισμένος υποβάλλεται σε τακτική αιμοκάθαρση ή έχει υποστεί μεταμόσχευση νεφρού. 

 

Οι Σοβαρές Ασθένειες δεν ισχύουν εφόσον ο Ασφαλισμένος πάσχει από το Σύνδρομο 
Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS). 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ / ΑΤΥΧΗΜΑ 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος εισαχθεί σε Νοσοκομείο ή Κλινική, λόγω ασθενείας ή 
ατυχήματος και δεν προσκομίσει έξοδα προς αποζημίωση, τότε η Εταιρεία θα του καταβάλει 
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ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα παραμονής του στο Νοσοκομείο ή την Κλινική. 

Το ποσόν της ημερήσιας αποζημίωσης και το ανώτατο όριο ημερών καταβολής αναγράφεται 
στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

Διαδοχικές περίοδοι νοσηλείας με αιτία την ίδια ασθένεια ή ατύχημα ή επιπλοκές αυτών 
υπολογίζονται ως μία και μόνη περίπτωση, όταν η επόμενη εισαγωγή στο Νοσοκομείο γίνεται 

εντός 90 ημερών από την τελευταία ημερομηνία εξόδου. 

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε Νοσοκομείο ή 
Κλινική λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας, η Εταιρία θα καταβάλει στον ασφαλισμένο το 

ποσοστό του ποσού που αναγράφεται στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου, σύμφωνα 
με τις ειδικές διατάξεις της παροχής. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε Νοσοκομείο ή 
Κλινική λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας, η Εταιρία θα καταβάλει ποσοστό του ποσού που 

αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου, ανάλογα με το είδος και τη 
σοβαρότητα της χειρουργικής επέμβασης. 

Η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα 
στης Χειρουργικής Επέμβασης αναφέρεται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Βαρύτητας 

Χειρουργικών Επεμβάσεων. 

Το ποσοστό προσδιορισμού του ύψους της αποζημίωσης, ανάλογα με το είδος και τη 
σοβαρότητα της Χειρουργικής Επέμβασης έχουν ως ακολούθως: 

 

Χειρουργική Επέμβαση Ποσοστό 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 100% 

ΒΑΡΕΙΕΣ 65% 

ΜΕΓΑΛΕΣ 35% 

ΜΕΣΑΙΕΣ 20% 

ΜΙΚΡΕΣ 6% 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 3% 

 

Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται ανεξάρτητα από το ύψος των χειρουργικών δαπανών και 
ανεξάρτητα αν ο Ασφαλισμένος αποζημιωθεί και από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Αν γίνουν 
περισσότερες από μια εγχειρήσεις στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας, τότε η 

Εταιρία καταβάλλει το επίδομα για εκείνη την εγχείρηση στην οποία αντιστοιχεί το 
μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης. 

Σε περίπτωση εγχείρησης σε εξωτερικά Ιατρεία ή Ιδιωτικό Ιατρείο η Εταιρία καταβάλλει το 
50% του ποσοστού που αναγράφεται παραπάνω, ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της 

Χειρουργικής Επέμβασης.  

Όταν η χειρουργική επέμβαση δεν αναγράφεται στον Πίνακα Βαρύτητας Χειρουργικών 
Επεμβάσεων η Εταιρία θα καταβάλλει ποσό ίσο με αυτό που προβλέπεται για χειρουργική 

επέμβαση αντίστοιχης σοβαρότητας. 
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Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτές τις Ειδικές Διατάξεις έχουν εφαρμογή οι Γενικοί και 
Ειδικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου και οι Πρόσθετοι Γενικοί Όροι Συμπληρωματικών Παροχών. 

 

 

ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Εφόσον το συναφθέν ασφαλιστήριο συμβόλαιο διατηρηθεί σε ισχύ πέραν της περιόδου 
ασφάλισης, θα εφαρμόζεται από την Ανάδοχο Ασφαλιστική Εταιρία, Διαδικασία Υπολογισμού 
Επιστροφής Ασφαλίστρων λόγω Καλής Εμπειρίας σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 
 

E = 80% [(70% X Α) – Ζ] 
 

Ε = Ποσό προς επιστροφή 

 

Α = Συνολικά Καθαρά Ασφάλιστρα (Ζωής και Συμπληρωματικών Παροχών εκτός των Παροχών 
Θανάτου, Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας συνεπεία 
Ατυχήματος) που αφορούν στην περίοδο ασφάλισης για την οποία γίνεται η αξιολόγηση. 
 

Ζ = Ζημιές που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου ασφάλισης, με 
εξαίρεση τις ζημιές των Παροχών Θανάτου, Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και Μόνιμης Μερικής 
Ανικανότητας συνεπεία Ατυχήματος συν τις μεταβολές των αποθεμάτων που σχετίζονται με τις 
ζημιές. 
 

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, το ποσό αυτό θα καταβάλλεται στην ΕΔΑ εντός 60 
ημερών από τη λήξη της περιόδου ασφάλισης. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος του 
παραπάνω τύπου, το 100% αυτού του αποτελέσματος μεταφέρεται στο επόμενο ασφαλιστικό 
έτος και προστίθεται στις «Ζημιές». 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ                                         Για τον Παρέχοντα Υπηρεσίες 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

Της υπ’ αρ. …………. σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

 

Στην Αθήνα σήμερα την …../…… του έτους 2020 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), 

που εδρεύει στο ………………… καλούμενη στο εξής “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” ή η “ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ”), και  

Η ανώνυμη εταιρεία που φέρει την επωνυμία «………………………..» με ΑΦΜ ………………., της 
ΔΟΥ ……….., που έχει έδρα στο ……………….., επί της …………….., Τ.Κ. ………. και εκπροσωπείται 
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νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ………………….., κ. ……………….. (εφεξής 
“Υπεύθυνος Επεξεργασίας” ή ‘’η Ασφαλιστική Εταιρεία’’), συμφωνούν και αποδέχονται τα 

ακόλουθα: 

  

Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

1ον. Οι συμβαλλόμενοι έχουν υπογράψει την υπ’ αριθμ. ……………….. σύμβαση, αντικείμενο 
της οποίας τυγχάνει να είναι η Παροχή υπηρεσιών Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης των 

Εργαζομένων της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  (στο εξής η “Σύμβαση”). 

2ον.  Στο πλαίσιο της μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης, θα διαβιβάζονται 
μεταξύ αυτών τα κατωτέρω προσωπικά δεδομένα, αναγκαία στα πλαίσια εκτέλεσης της 

Σύμβασης.  

 3ον. Στις σχέσεις μεταξύ των παρόντων συμβαλλόμενων μερών εφαρμόζεται ο Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 καταργούμενης της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ»), η 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία, οι οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα.  

4ον. Οι ακόλουθοι ορισμοί, που θα εφαρμόζονται και θα ισχύουν στην μεταξύ των παρόντων 
συμβαλλόμενων μερών σχέση, έχουν ως αναφέρονται στο ελληνικό κείμενο του ΓΚΠΔ: 

α) Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ): Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως 
μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, 
σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους 

παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

β) Επεξεργασία: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση 

αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η 

αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, 
η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο 

συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

γ) Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Έκαστο των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, αναφορικά με τη βάση επεξεργασίας που κάθε μέρος έχει.  

Έκαστο εκ των μερών είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας ΔΠΧ, αναφορικά με τα προσωπικά 
δεδομένα τα οποία διακινούνται μεταξύ της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και της Ασφαλιστικής Εταιρείας στο 

πλαίσιο της Σύμβασης. 

δ) Αποδέκτης: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος 
φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

ε) Τρίτος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με 
εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την 

επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται 

τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. 

στ) Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: H παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί 
σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή 

πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 
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υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία. 

ζ) Δεδομένα που αφορούν στην υγεία: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της 

παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.  

η) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): Ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών 
δεδομένων κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 

Σχετικοί με το αντικείμενο του παρόντος, ορισμοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στους 
ανωτέρω, θα εφαρμόζονται και θα ισχύουν στην μεταξύ των παρόντων συμβαλλομένων 

μερών σχέση, όπως αυτοί αποδίδονται στο ελληνικό κείμενο του ΓΚΠΔ. 

 

Β.  Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης 

1.Οι Συμβαλλόμενοι έχουν συνάψει την υπ’ αριθ. …………………… Σύμβαση  (εφεξής η 
«Σύμβαση»). 

2. Το παρόν αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης, προσδιορίζοντας τα 
συμβαλλόμενα μέρη, τα είδη των προσωπικών δεδομένων, τα οποία υφίστανται 

επεξεργασία, τα υποκείμενα που αφορά η επεξεργασία και τον σκοπό της επεξεργασίας 
καθώς και τις μεταξύ αυτών υποχρεώσεις στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και 

τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, ως  Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 

  

Γ. Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων, είδη προσωπικών δεδομένων, σκοπός επεξεργασίας 

1. Οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την Σύμβαση. Για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσιών, οι συμβαλλόμενοι, ως αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, θέτουν εκατέρωθεν 
στη διάθεση τους τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 και 3 πληροφορίες, αντίστοιχα, που 

είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της Σύμβασης.   

2. Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την 
Ασφαλιστική Εταιρεία για την εκτέλεση της μεταξύ τους  Σύμβασης, μπορεί να επεξεργάζεται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των νομίμων εκπροσώπων και αρμοδίων επικοινωνίας της 
Ασφαλιστικής εταιρείας, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email και φαξ, τα οποία 

καταχωρεί, αποθηκεύει και διαγράφει μετά τη λήξη της συνεργασίας, για την αποστολή 
στοιχείων προς αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως του ΓΚΠΔ 679/2016, ν. 4624/2019, 
ν. 2472/1997, ως εκάστοτε ισχύουν).  Επίσης, η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, στο 

πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ασφαλιστική Εταιρεία και  της μεταξύ τους  Σύμβασης 
μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Ασφαλισμένων Προσώπων 

και τρίτων εμπλεκομένων με την εκάστοτε Ζημία προσώπων, καθότι ενδέχεται να 
διαβιβασθούν προσωπικά δεδομένα από την Ασφαλιστική Εταιρεία προς την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ή/και αντιστρόφως. 

3. Η Ασφαλιστική Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας 
της με την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και στο πλαίσιο της Σύμβασης επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά 

δεδομένα: 

 

Προσωπικά δεδομένα (Απλά) 

………… 

……….. 





 

Σελίδα 32 

Συμπληρώνονται ανάλογα με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει  ο Ανάδοχος  στο 
Ερωτηματολόγιο. 

 

Προσωπικά δεδομένα (Ειδικών κατηγοριών) 

………………….. 

Συμπληρώνονται ανάλογα με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει  ο Ανάδοχος  στο 
Ερωτηματολόγιο. 

 

με σκοπό π.χ. τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, 
μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση, διαβίβαση, συσχέτιση, 
περιορισμό, διαγραφή και καταστροφή τους. (Ανάλογα με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει 

ο Ανάδοχος στο Ερωτηματολόγιο) 

 

Η επεξεργασία διενεργείται για ……………………………….(αναγράφεται ο σκοπός της 
επεξεργασίας) 

  

Η Ασφαλιστική Εταιρεία  έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την Σύμβαση. Για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσιών, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), θέτει στη διάθεση της Ασφαλιστικής 

Εταιρείας  τις παραπάνω πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της Σύμβασης.   

 

Δ. Διάρκεια της σύμβασης-Καταγγελία 

1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκεί / 
ανανεώνεται. 

2. Παραβίαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Παραρτήματος θεωρείται ουσιώδης 
παραβίαση της Σύμβασης. 

  

Ε. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης ή και επ’ ευκαιρία αυτής, αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη είναι πιθανόν να λάβουν γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών και 

προσωπικών δεδομένων (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»), ήτοι μεταξύ άλλων: α) 
στοιχείων και δεδομένων ασφαλιστικών συμβάσεων, οικονομικών όρων ανάληψης κινδύνων 

και άλλα συναφή στοιχεία όσον αφορά την Ασφαλιστική Εταιρεία, συμβάσεων 
συνεργασίας/παροχής υπηρεσιών και συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και 

τρίτων, που συνιστούν Εμπιστευτικές πληροφορίες και εμπορικά απόρρητα αυτών καθώς και 
β) ευαίσθητα ή/και απλά προσωπικά δεδομένα εργαζομένων / ασφαλισμένων / πελατών 

τους, προστατευόμενα κατά την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές 
αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Αρχή»). 

Έκαστο των συμβαλλομένων μερών υποχρεούται να τηρεί και να προστατεύει την 
εμπιστευτικότητα των ως άνω πληροφοριών, που αφορούν το αντισυμβαλλόμενο μέρος και 

τους εργαζόμενους, πελάτες  και συνεργάτες του από σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε 
μη εξουσιοδοτημένα άτομα και περιέρχονται σε γνώση του ιδίου, των υπαλλήλων, 

προστηθέντων ή συνεργατών του κατά την άσκηση της δραστηριότητας, η οποία αποτελεί το 
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Ειδικότερα, υποχρεούται να μην δημοσιεύει, διοχετεύει 

ή άλλως ανακοινώνει σε τρίτους άμεσα ή έμμεσα, σκόπιμα ή ακούσια εν όλω ή εν μέρει 
οποιαδήποτε από τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, αλλά αντίθετα να τις χρησιμοποιεί 
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αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παρούσας και παράλληλα να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην καταστούν ουδέποτε γνωστές σε τρίτους με οποιονδήποτε 

τρόπο.  

Έκαστο των συμβαλλομένων μερών δηλώνει, ότι γνωρίζει και έχει συμμορφωθεί με τον 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης 

Απριλίου 2016 αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων, εφεξής, ο Κανονισμός) του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137Α/29-08-2019), τις 
λοιπές διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, ότι έχει λάβει τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα του ως άνω Κανονισμού και 
της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και στις σχετικές 

Αποφάσεις/Οδηγίες/Γνωμοδοτήσεις της Αρχής κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του 

αντισυμβαλλόμενου, των εργαζομένων και των πελατών του από απαγορευμένη διάδοση ή 
επεξεργασία ή πρόσβαση τρίτων προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και των από αυτό 
συνεργατών και προστηθέντων) σ’ αυτές και εξασφαλίζει ότι το επίπεδο ασφαλείας των 

προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται είναι ανάλογο προς τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της παρούσας, 

όπως η τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή 
προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 

υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
σωματική, υλική ή μη υλική βλάβη και θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποτροπή αυτών. 

Έκαστο των μερών αναγνωρίζει ότι αποτελεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη βάση και το σκοπό επεξεργασίας που το κάθε μέρος έχει, 

ως ανωτέρω αναφέρεται.  

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και καθ’ 
όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της, η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή/και η Ασφαλιστική Εταιρεία, είναι 

πιθανό να αναθέσουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό 
τους σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία, ενώ έκαστος εξ αυτών παραμένει Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας. Έκαστο των μερών οφείλει να επιβάλλει εγγράφως στον τρίτο εκτελούντα την 
επεξεργασία τις ίδιες υποχρεώσεις, όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων, με αυτές 

που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις και 
εγγυήσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Σε κάθε 

περίπτωση, έκαστο των μερών θα ευθύνεται έναντι του άλλου μέρους, για την μη εκπλήρωση 
των εν λόγω υποχρεώσεων, τόσο του ιδίου όσο και του τρίτου εκτελούντος την επεξεργασία.  

Ρητά συμφωνείται, ότι πρόσβαση στα προστατευόμενα με την παρούσα σύμβαση προσωπικά 
δεδομένα θα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό 

επεξεργασίας, προσωπικό της Ασφαλιστικής Εταιρείας , και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό, υπό τον όρο τήρησης των 

υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και των λοιπών υποχρεώσεων που επιτάσσει η σχετική 
νομοθεσία. Τα πρόσωπα της Ασφαλιστικής Εταιρείας , και της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και του 

τυχόν τρίτου εκτελούντος την επεξεργασία, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να 
επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να έχουν αναλάβει 

δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας και να έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση όσον αφορά 
στη διαχείριση και προστασία των δεδομένων. 

Οι υποχρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας , σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, αφορούν 
αποκλειστικά τα υποκείμενα των δεδομένων και όχι την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Για τον λόγο αυτό, δεν 
κοινοποιούνται στην ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να 

συλλεχθούν από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Η συλλογή των ευαίσθητων προσωπικών 
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δεδομένων γίνεται απευθείας από τα υποκείμενα, μέσω της αποστολής των σχετικών 
εγγράφων ή στοιχείων (λ.χ. δεδομένα υγείας, ιατρικές εξετάσεις κλπ.) από τα υποκείμενα 

προς την Ασφαλιστική εταιρεία.  

Επιπλέον, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να συνδράμει το άλλο, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων 
των δεδομένων, ήτοι της ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, περιορισμού 
της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, εναντίωσης και να συνδράμει αμελλητί στη 

διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας και ειδικότερα στις διαδικασίες (α) 
γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΔΠΧ) τυχόν 

παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτήσει 
γνώση του γεγονότος της παραβίασης, (β) ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στα υποκείμενα των δεδομένων, (γ) εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και (δ) προηγούμενης διαβούλευσης με την 

Αρχή.  

Σε περίπτωση που εις εκ των Υπευθύνων Επεξεργασίας υποχρεωθεί  να καταβάλλει 
αποζημίωση στα υποκείμενα των δεδομένων για ζημία που προκλήθηκε με υπαιτιότητα του 

έτερου υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου που εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό του, τότε  
μπορεί να στραφεί αναγωγικά κατά του έτερου υπευθύνου επεξεργασίας.  

Έκαστο των μερών, ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύεται στο πλαίσιο συμμόρφωσής του με την 
νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, να διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
των υποκειμένων των δεδομένων, για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, 

ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα προσωπικά αυτά 
δεδομένα  θα διαγράφονται, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και υπό 

τις επιφυλάξεις αυτών. Ο χρόνος αυτός δύναται να παρατείνεται εάν η τήρηση των 
δεδομένων επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου ή στο 

πλαίσιο νομικών αξιώσεων. 

Ρητά συμφωνείται, ότι ο παρόν όρος και οι απορρέουσες από αυτόν υποχρεώσεις βαρύνουν 
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, τους υπαλλήλους, προστηθέντες και συνεργάτες τους, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, όσο και μετά την, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, λήξη 
αυτής για απεριόριστο χρονικό διάστημα. 

Ρητά συμφωνείται ότι, εφόσον απαιτείται η ΕΔΑ ΑΤΤΤΙΚΗΣ ή η Ασφαλιστική εταιρεία 
δύνανται να γνωστοποιήσουν οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία σε τυχόν 

συνεργάτες/προστηθέντες τους, αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού του 
παρόντος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δεσμεύσουν εγγράφως και εκ των προτέρων 

αυτούς με υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας αντίστοιχες με αυτές που περιλαμβάνονται στο 
παρόν. Σε κάθε δε περίπτωση, η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή η Ασφαλιστική εταιρεία  ευθύνεται πλήρως, 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον κατά τα ανωτέρω έναντι της η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή της 
Ασφαλιστικής εταιρείας  αντίστοιχα, για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων 

εμπιστευτικότητας εκ μέρους των τυχόν συνεργατών/προστηθέντων τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και η Ασφαλιστική εταιρεία δηλώνουν ότι, καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της παρούσας σύμβασης, θα διορίζουν πρόσωπα αρμόδια για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα τηρούν τόσο σε 

έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τελούν 
υπό την ευθύνη τους, των οποίων το περιεχόμενο θα είναι σύμφωνο με την ισχύουσα 

νομοθεσία, θα συνεργάζονται με την Αρχή και θα θέτουν στη διάθεσή της, κατόπιν αιτήματός 
της, τα εν λόγω αρχεία, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί για την παρακολούθηση των 

συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας και εν γένει θα επεξεργάζονται τα προστατευόμενα με 
την παρούσα σύμβαση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τον προσήκοντα τρόπο και 

αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης.  
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Στα πλαίσιο εκτέλεσης του παρόντος όρου, επισυνάπτεται συμπληρωμένο από την 
Ασφαλιστική εταιρεία  Ερωτηματολόγιο ως Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί 

ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της’ Σύμβασης. 

 

ΣΤ. Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

Α) Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζεται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης ή του προσωπικού που απασχολεί 

η Ασφαλιστική Εταιρεία  ή/και των στελεχών της διοίκησής της και σε άλλες τρίτες οντότητες, 
όπως δημόσιες αρχές, ασφαλιστικά ταμεία, δικαστικές ή άλλες ανεξάρτητες αρχές, 

δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο προς συμμόρφωσή 
της με τις έννομες υποχρεώσεις της, ή/και προς διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων των 

υποκειμένων των δεδομένων ή άλλων φυσικών προσώπων, ή/και για τους σκοπούς 
προάσπισης των εννόμων συμφερόντων της. 

Αν απαιτείται να διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες πλην των 
οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα πληροφορεί εγγράφως την 

Ασφαλιστική εταιρεία για τους όρους και τις υποχρεώσεις της διαβίβασης και δεν θα 
διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πριν την έγγραφη συγκατάθεσή της. Η ΕΔΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ δεν επεξεργάζεται ούτε διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

αποφασίσει ότι δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ασφαλιστικής εταιρείας.  

Β) i. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Ασφαλιστική εταιρεία στο πλαίσιο της λειτουργίας της 
Σύμβασης θα τύχουν επεξεργασίας από τα τμήματα που είναι αρμόδια για την ανάληψη του 

κινδύνου, για την λειτουργία του συμβολαίου, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων και την 
αποζημίωση, όπως επίσης και από άλλα τμήματα, στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων 

λειτουργιών τους (ενδεικτικά Αναλογιστές, Νομική Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση 
Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση). Επίσης, στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της 

ασφαλιστικής σύμβασης, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των 
υπηρεσιών/καλύψεων που προβλέπει η ασφαλιστική σύμβαση, μπορεί να διαβιβασθούν ή 

να συλλεχθούν ή να τύχουν επεξεργασίας από τους κάτωθι, που ενεργούν ως εκτελούντες την 
επεξεργασία, όπως ενδεικτικά από συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου στον οποίο ανήκει 
η Ασφαλιστική εταιρεία, τράπεζες ή/και εταιρείες ταχυμεταφορών ή/και εταιρείες παροχής 

ελεγκτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση ιατρικών προγραμμάτων ή/και εταιρείες 

ταχυμεταφορών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων ή/και εντεταλμένους 
ιατρούς ή/και αντασφαλιστικές εταιρείες ή/και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή/και 

συμβεβλημένα Νοσοκομεία ή/και συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα. Σε όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, οι συνεργαζόμενοι με την Ασφαλιστική εταιρεία οφείλουν να ενεργούν μόνον 
κατ’ εντολή της και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς δεσμεύονται 
πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με 

τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων. 

ii) Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, η Ασφαλιστική εταιρεία ενδέχεται να 
γνωστοποιήσει τα δεδομένα σε υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές, δημόσιες και 

ανεξάρτητες αρχές, όπως, ενδεικτικά, η Εποπτεύουσα Αρχή «Τράπεζα της Ελλάδος» 
(Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης/Δ.Ε.Ι.Α.), η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του 
Καταναλωτή», «το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών» , η Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης 

Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο της Υπηρεσίας Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών - 
ΥΣΑΕ) για την προστασία της ασφαλιστικής αγοράς και την αποφυγή της ασφαλιστικής 
απάτης, αρμόδια Υπουργεία, Νομαρχίες, Υγειονομικές Περιφέρειες, Τελωνεία, Δ.Ο.Υ., 
Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελικές Αρχές, ανεξάρτητες ελεγκτικές 

εταιρίες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την 
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προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Ασφαλιστικής 
εταιρείας. 

iii) Αν απαιτείται να διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες πλην των 
οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα πληροφορεί 

εγγράφως την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για τους όρους και τις υποχρεώσεις της διαβίβασης και δεν θα 
διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πριν την έγγραφη συγκατάθεσή της. Η 

ασφαλιστική εταιρεία δεν επεξεργάζεται ούτε διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έχει αποφασίσει ότι δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.  

 

Ζ. Διακράτηση Προσωπικών Δεδομένων 

Τόσο η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ όσο και η Ασφαλιστική εταιρεία, ως Υπεύθυνες Επεξεργασίας, 

υποχρεούνται να τηρούν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, ως αναλυτικά 
περιγράφονται στις παραγράφους Γ1 και Γ2 του παρόντος, για όσο διάστημα διαρκεί η 

συμβατική τους σχέση, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και για τον 
συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας, ως αναλύεται παραπάνω. Περαιτέρω, σε περίπτωση που 
η σχέση διακοπεί ή λήξει με οιονδήποτε τρόπο, τόσο η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ όσο και η Ασφαλιστική 

εταιρεία υποχρεούνται να τηρούν τα δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται, μέχρι να επέλθει η 
παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την 

φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους 
εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας. 

 

Η. Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: κα  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:  

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Ασφαλιστικής εταιρείας 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: κος / κα …………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………, Τ.Κ. ………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ……………………………….. 

 

Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα εμπεριέχει το σύνολο των μεταξύ των Συμβαλλομένων συμφωνιών και υπερισχύει 
κάθε άλλης προηγούμενης μεταξύ τους έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας ή ρύθμισης 

αναφορικά με ζητήματα ρυθμιζόμενα από αυτή.  

Για την επίλυση κάθε διαφοράς, η οποία θα προκύπτει από το παρόν και θα αφορά στην 
εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία του ως και στις σχέσεις γενικά που 

δημιουργούνται από αυτό, συμφωνείται ότι εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και 
αρμόδια είναι, αποκλειστικά, τα Δικαστήρια των Αθηνών.  
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Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίγραφα τα οποία 
υπογράφηκαν από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλόμενων μερών και ο Παρέχων 

Υπηρεσίες έλαβε ένα (1) πρωτότυπο.  

 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ   

 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 

……………………………………………                  

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

 

…………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για Την Ανάθεση 
και Εκτέλεση Συμβάσεων 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Εισαγωγή 

 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», εδρεύουσα στον 
Δήμο……. Οδός………… αρ………………, με ΑΦΜ ………………., ΔΟΥ ……………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 
(στο εξής η «ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ») ενεργώντας ως «υπεύθυνος επεξεργασίας», δεσμεύεται βάσει των 
οριζόμενων από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 [«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)»] 

απέναντι στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, στους αναδόχους των δημοσίων συμβάσεων που 
προκηρύσσει ή/και αναθέτει ή/και επιβλέπει, καθώς και στους τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους στην 
σύμβαση, ήτοι, ενδεικτικώς αναφερόμενους, στους υπεργολάβους, στους τρίτους οικονομικούς φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται οι ανάδοχοι σεβόμενη την ιδιωτικότητά τους και επαγρυπνώντας 
για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών τους δεδομένων. 
 

Ως «προσφέροντες οικονομικοί φορείς» ή «ανάδοχοι» για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ορίζονται όλοι οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλουν 
προσφορά ή στους οποίους κατακυρώνεται μία σύμβαση έργου, μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών 
επιστημονικών υπηρεσιών, προμήθειας ή παροχής γενικών υπηρεσιών όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται 
στον ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Α’ 147). 
 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «πολιτική») είναι αφενός 
η περιγραφή του πλαισίου εντός του οποίου η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των 
προσφερόντων οικονομικών φορέων, των αναδόχων και των τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση 
και αφετέρου η ενημέρωσή τους σχετικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγει η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ο 
τρόπος επεξεργασίας τους (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση κ.ά.), τα μέσα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 
(προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι και λοιπά εμπλεκόμενα στην σύμβαση πρόσωπα) έναντι 
αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.  
 

Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα αποτελούν νομικά πρόσωπα, η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μετόχων, των μελών του διοικητικού ή/και εποπτικού τους 
οργάνου, των διαχειριστών, των νομίμων εκπροσώπων τους και ενδεχομένως του προσωπικού που αυτοί 
απασχολούν καθώς και άλλων συνεργατών τους που μπορεί να αναλάβουν την υλοποίηση του 
συμβατικού αντικειμένου (π.χ. τα μέλη ομάδας εργασίας του αναδόχου για την εκτέλεση σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών οι οποίοι δεν θα συμβάλλονται μαζί του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας). 
 

Η παρούσα πολιτική έχει εφαρμογή σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ. ανεξαρτήτως του τόπου ή/και του μέσου συλλογής ή/και αποθήκευσής τους. 
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Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει οριστεί η ………………. 
(dpo@................). 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 
 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Σκοπός Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει δικαίωμα ως υπεύθυνος επεξεργασίας να προβαίνει σε επεξεργασία των αναγκαίων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσφερόντων οικονομικών φορέων, των αναδόχων με τους 
οποίους συμβάλλεται καθώς και όλων των τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση, όπως για 
παράδειγμα υπεργολάβων ή δανειζόντων την εμπειρία.  
 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ως άνω φυσικών προσώπων θα γίνεται αποκλειστικά για 
σκοπούς αξιολόγησής τους στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης υλοποίησης και υποστήριξης 
κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί ή υφίσταται μεταξύ αυτών και της 
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και για σκοπούς σχετιζόμενους με την εκπλήρωση των εν γένει υποχρεώσεών τους που 
απορρέουν είτε από την συναφθείσα σύμβαση, είτε ευθέως από το νόμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
εθνικού και ενωσιακού δικαίου.  
 

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και σε ποιες περιπτώσεις 

 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχουν 
γνωστοποιηθεί σε αυτήν από το ίδιο τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ή τον ανάδοχο ή προκύπτουν 
από προδήλως δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές ύστερα από νόμιμη πρόσβαση σε αυτές. 
 

Ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, με την παρούσα πολιτική προβλέπεται ότι συλλέγονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων για σκοπούς σχετικά ιδίως με 
την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τον ν.4412/2016, της τήρησης αρχείου συμβάσεων, 
των απαραίτητων επιδόσεων εγγράφων, της εκκαθάρισης δαπανών και των εκατέρωθεν απαιτήσεων, της 
έκδοσης εντολών πληρωμής. 
 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στο πλαίσιο των διαδικασιών 
ανάθεσης και των συμβάσεων που τελικώς κατακυρώνει στους αναδόχους, ως αυτά αφορούν κατά 
περίπτωση την εκάστοτε σύμβαση, ενδεχομένως να αφορούν κατά περίπτωση τα εξής:  
 

 

 

 

 

mailto:dpo@eydap.gr
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● Ονοματεπώνυμο 

● Πατρώνυμο 

● Μητρώνυμο 

● Ημερομηνία γέννησης 

● Στοιχεία ταυτότητας 

● ΑΦΜ - ΔΟΥ 

● Email 

● Διεύθυνση 

● Τηλέφωνο 

● Φαξ 

● Απόσπασμα ποινικού Μητρώου μελών διοικητικού ή/και εποπτικού οργάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου, 
διαχειριστών, νόμιμων εκπροσώπων 

● Πιστοποιητικά περί μη υπαγωγής σε οιαδήποτε πτωχευτική ή/και προπτωχευτική διαδικασία 

● Βεβαίωση μη παύσης εργασιών 

● Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας 

● Πτυχία 

● Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

● Διάφορες Γνώσεις/ Δεξιότητες 

● Εργασιακή εμπειρία 

● ΑΜΚΑ 

● IBAN 

● Έναρξη εργασιών σε ΔΟΥ 

 

Σε περίπτωση που με πρωτοβουλία ορισμένου προσφέροντος οικονομικού φορέα, αναδόχου ή τρίτου 
εμπλεκόμενου στην σύμβαση προσκομιστούν δικαιολογητικά που εμπεριέχουν και άλλες κατηγορίες 
απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένων ειδικών κατηγοριών, που δεν έχουν προβλεφθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο, αυτά παρέχονται ελευθέρως και με τη ρητή 
συγκατάθεσή τους και θα συνυποβληθούν σε επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο των ως άνω 
σκοπών. 
 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω προσώπων εκκινεί με την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε ορισμένη διαδικασία ανάθεσης της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και την μετέπειτα 
υποβολή σχετικής προσφοράς παρέχοντας τα απαιτούμενα από την διακήρυξη ή τις εν γένει 
προδιαγραφές διεξαγωγής της διαδικασίας στοιχεία, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, απόσπασμα ποινικού μητρώου κ.λπ. τα οποία αποθηκεύονται είτε με 
ηλεκτρονικό τρόπο είτε όχι. Το είδος των μετέπειτα πράξεων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 
(κατά το προσυμβατικό αλλά και το συμβατικό στάδιο) εξαρτάται από τις προβλέψεις διεξαγωγής κάθε 
διαδικασίας (διακήρυξη κ.λπ.), σύμφωνα και με την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία περί ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων και θα γίνονται με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των προσφορών και την 
επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς αλλά και τους αναδόχους μετά την σύναψη της σύμβασης. 
 

Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ αποτελεί η ενάσκηση 
δημόσιας εξουσίας καθ’ ο μέρος αυτή εκδηλώνεται με την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
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συμβάσεων και κατακύρωσης αυτών κατά τα οριζόμενα στο  ν.4412/2016 καθώς και επίβλεψης της 
εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων που θα καταρτιστούν. Στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών ανάθεσης 
(προσυμβατικό στάδιο) αλλά και κατά την εκτέλεση της σύμβασης από τον ανάδοχο και τυχόν τρίτα 
εμπλεκόμενα σε αυτήν πρόσωπα, όπως υπεργολάβους (συμβατικό στάδιο) πραγματοποιείται αφενός 
αξιολόγηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
διαγωνιστική ή μη διαδικασία σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και την διακήρυξη (εάν υφίσταται) 
προκειμένου να ανατεθεί και κατακυρωθεί η δημόσια σύμβαση και αφετέρου διασφάλιση της τήρησης 
των συμβατικών δεσμεύσεων των αναδόχων και των τρίτων προσώπων μέσω της επεξεργασίας των 
προσωπικών τους δεδομένων (π.χ. αποθήκευση δεδομένων). 
 

Εκ των ως άνω προκύπτει ότι το σύννομο της επεξεργασίας από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ των προσωπικών 
δεδομένων των προσφερόντων οικονομικών φορέων αλλά και των αναδόχων εδράζεται επιπλέον και στην 
τήρηση έννομων, απορρεουσών ιδίως εκ του ν. 4412/2016, υποχρεώσεων της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, στην 
διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος εξασφαλίζοντας μέσω της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων την 
αποφυγή διασπάθισης δημοσίου χρήματος και στην εξυπηρέτηση τυχόν έννομων συμφερόντων της ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ. 
 

Διαβίβαση και κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους 

 

Τα στοιχεία των ανωτέρω μνημονευόμενων προσώπων (προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι κ.ά.) 
ενδέχεται να γνωστοποιούνται και σε άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δημόσιες αρχές ή να 
γνωστοποιούνται και να υπόκεινται σε επεξεργασία και από τρίτους συνεργάτες της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που 
ενεργούν υπό την εποπτεία και τις κατευθύνσεις της τελευταίας, ως εκτελούντες την επεξεργασία, με τους 
οποίους η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεσμεύεται με σύμβαση που θα εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους τους σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 
όπως ενδεικτικά εταιρείες που θα αναλαμβάνουν την χρήση και διαχείριση των πληροφορικών της 
συστημάτων, την επικοινωνία με τους καταναλωτές, την αποστολή λογαριασμών και ενημερώσεων, την 
διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, η συνεργασία με τους οποίους κρίνεται αναγκαία 
για την αποτελεσματική υλοποίηση της μεταξύ τους σχέσης και την αποτελεσματική λειτουργία της ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ. Η πολιτική για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εκτελούντα την επεξεργασία 
πρόσωπα για λογαριασμό της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ως υπεύθυνου επεξεργασίας παρατίθεται στο Μέρος Β’ της 
παρούσας. 
 

Αναλυτική ενημέρωση για τις επωνυμίες των συνεργατών μας δύναται να παρασχεθεί κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος. 
 

Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Η διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα λάβει χώρα καθ’ όλη την 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, της συμβατικής σχέσης των αναδόχων με την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και των 
επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων ανάλογα με τη φύση αυτών. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας σύμβασης κατά τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε 
αυτήν ή μετά από τυχόν καταγγελία της σύμβασης, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την 
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα εξακολουθήσει να υφίσταται αποκλειστικά για σκοπούς αποθήκευσης, για την τήρηση 
αρχείου ή/και για την περίπτωση έγερσης αξίωσης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή/και 
ελέγχου από τις δημόσιες αρχές. 
 





 

Σελίδα 42 

Δικαιώματα και άσκησή τους 

 

Με τον Κανονισμό αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα των προσφερόντων 
οικονομικών φορέων, των αναδόχων και των τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση προσώπων: 

✓ Δικαίωμα διαφανούς, κατανοητής και εύκολα προσβάσιμης ενημέρωσης για την άσκηση των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Κανονισμό (άρθρα 12, 13, 14, 15 έως 22 του Κανονισμού), 
δηλαδή δικαίωμα ενημέρωσης για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα (όπως 
αναλυτικά γίνεται με την Πολιτική Ορθής Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που 
έχει αναρτηθεί στην ιστοθέση της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, www..........................) 

✓ Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του Κανονισμού) στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. 
Σημειώνεται ότι η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Για τυχόν επιπλέον 
αντίγραφα η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου κόστους. Το 
δικαίωμα λήψης αντιγράφου δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων 
προσώπων. 

✓ Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του Κανονισμού) τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών. 

✓ Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 του Κανονισμού) των δεδομένων. Το 
δικαίωμα διαγραφής – δικαίωμα στη λήθη δεν μπορεί να  εφαρμοσθεί στο βαθμό που η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για σκοπούς 
αρχειοθέτησης, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς εκ μέρους της ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ. 

✓ Δικαίωμα εξασφάλισης του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εκτός της 
αποθήκευσης αυτών (άρθρο 18 του Κανονισμού). 

✓ Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του Κανονισμού) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 
Δηλαδή, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων (προσφέροντες οικονομικοί φορείς, 
ανάδοχοι κ.λπ.) δικαιούνται να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με 
την ιδιαίτερη κατάστασή τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν. 
Ωστόσο, στο πλαίσιο της ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το 
δικαίωμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων παρά την ενδεχόμενη εναντίωση 
κάποιου από τα ανωτέρω πρόσωπα εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την 
επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του 
υποκειμένου των δεδομένων ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της εκ 
της δημόσιας σύμβασης. 

✓ Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης (άρθρο 7 του Κανονισμού), δηλαδή τα 
υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων δύνανται να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους 
οποιαδήποτε στιγμή αποκλειστικά και μόνο για την επεξεργασία που γίνεται με βάση 
προηγούμενη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων δεν 
επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτήθηκε η 
ανάκληση. 

✓ Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr) σε περίπτωση 
παραβίασης των ανωτέρω δικαιωμάτων. 

http://www.eydap.gr/
mailto:contact@dpa.gr
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Τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ………………. ή με επιστολή στην διεύθυνση ………………., 
Αθήνα ……, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που παρέχεται.  
 

Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία 
ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ να ζητήσει την παροχή 
πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας. 
 

 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

 

Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας των προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού, όπως ενδεικτικά κρυπτογράφηση και τακτικές 
δοκιμές, περιορισμένες προσβάσεις, τοποθέτηση καμερών σε ειδικούς χώρους, εισαγωγή ειδικών 
κωδικών σε εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της κ.ά. και τηρεί τις αρχές 
της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του Κανονισμού, ήτοι την αρχή της νομιμότητας, 
αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή 
της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρθρο 5 του Κανονισμού). Με γνώμονα την διαφύλαξη της 
ιδιωτικότητας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, μέσω της 
υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο Κανονισμός. Τα δεδομένα 
διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της 
πληροφορίας. 
 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων 

Παρά τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύει η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ αναφορικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων, είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει εγκαίρως τυχόν 
παραβίασή τους για την καλύτερη δυνατή διασφάλισή σας. 
 

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των προσωπικών δεδομένων οφείλετε να ενημερώσετε την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
αμελλητί, μόλις αντιληφθείτε ενδεχόμενη παραβίαση, γνωστοποιώντας μας τη φύση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά παραδείγματα: 1) Απώλεια αλληλογραφίας ή ανάγνωση 
αυτής από μη εξουσιοδοτημένο παραλήπτη, 2) Επίθεση ασφαλείας (Hacking), 3) Κακόβουλο λογισμικό 
(π.χ. ιός, ransomware), 4) E-mail εξαπάτησης (phishing), 5) Δημοσίευση/κοινοποίηση δεδομένων εκ 
παραδρομής, 6) Επίδειξη/χορήγηση/διαβίβαση δεδομένων λάθος προσώπου, 7) Προφορική διάδοση 
δεδομένων εκ παραδρομής. 
Ελέγχετε αν η παραβίαση προήλθε από δική σας ευθύνη και συλλέξετε πάσα αναγκαία πληροφορία την 
οποία η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση του περιστατικού. 
 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

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 [][][][][][] 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])

www.promitheus.gov.gr/
[22PROC010035492]

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.

Digitally signed by 

PIERROS HADJIYIANNIS 

Date: 2022.02.10 

16:41:56 +02'00'
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ. 
Α. Ε.

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.edaattikis.gr
Πόλη: Λυκόβρυση Αττικής
Οδός και αριθμός: Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών
Ταχ. κωδ.: 14123
Αρμόδιος επικοινωνίας: Σπύρος Γιαννάτος
Τηλέφωνο: 2130882000
φαξ: 2130882050
Ηλ. ταχ/μείο: s.giannatos@edaattikis.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
S05/022022_ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ 
ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύντομη περιγραφή:
Τεύχος διακήρυξης κάτω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο 
Παροχή Υπηρεσιών Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής/Ατυχημάτων και 
Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης των εργαζομένων της και 
των προστατευόμενων μελών αυτών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 350.000,00 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

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

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

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:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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 
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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
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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
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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
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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 
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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:
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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 
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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
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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
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

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
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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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


