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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ    ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ    ΔΙΚΤΥΟΥ                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   : 600002 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 1 – 12 - 2015 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ             
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49 ΑΘΗΝΑ 117 43    
 
Πληροφορίες: Σπ. Άμαλλος                  
Τηλέφωνο   : 210 9281992 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ), Περραιβού 
20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα, www.deddie.gr, προσκαλεί κατά τις διατάξεις: 
 
- του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ (Απόφ. ΔΣ αριθ. 

206/30.09.08), όπως ισχύει και εφαρμόζεται και για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Απόφ. ΔΣ της 
ΔΕΔΔΗΕ αριθ. 5/20-4-2012) και 

- τους όρους της παρούσας Διακήρυξης 
 
όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Ανοιχτή Διαδικασία μετά από προηγούμενη προκήρυξη και 
με κριτήριο ανάθεσης «Το Χαμηλότερο Τίμημα» για το σύνολο των ζητούμενων με τη 
Διακήρυξη Υπηρεσιών, για την ανάδειξη  Αναδόχου με συμβατικό αντικείμενο: "Ασφάλιση 
ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ" 
 
Ο προϋπολογισμός της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για ανώτατο ασφαλιζόμενο όριο κάλυψης 
€ 50.000.000 έχει οριστεί σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) για ένα έτος, είναι 
ενδεικτικός και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.   
 
Η ασφάλιση θα συνομολογηθεί με αρχική ετήσια διάρκεια κάλυψης, από 1-4-2016 (00:00) 
έως και 31-3-2017 (24:00), με δικαίωμα ανανέωσης μετά από συμφωνία των δύο 
συμβαλλομένων μερών για έξι (6) μήνες επιπλέον. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση 
ασυμφωνίας για την κατά τα ως άνω ανανέωση η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
από την Εταιρεία και η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεούται να αποδεχθεί την παράταση της 
κάλυψης, για τρείς (3) επιπλέον μήνες, με αναλογική χρέωση ασφαλίστρων (pro rata), 
προκειμένου να εξασφαλιστεί απαραίτητος χρόνος για την προκήρυξη νέου Διαγωνισμού. 
  
 

Άρθρο 1 
Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για τη Διαδικασία 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαδικασίας 
 
1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Οικονομικών 

Λειτουργιών (ΔΟΛ), Λεωφ. Συγγρού, αριθ. 49, Αθήνα, τηλ. 210 9281842  
 

1.2 Η παραλαβή και η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στον Υποτομέα 
Ασφαλίσεων/ΔΟΛ, τηλ. 210 9281992, στις 28/1/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 
(ώρα λήξης επίδοσης Προσφορών) ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση. 

 
Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών 
διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για τη 
Διαδικασία Υπηρεσίας με ευθύνη του Προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το 
χρόνο άφιξης. 
 

http://www.deddie.gr/
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Αυτές οι  Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο 
Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την ανωτέρω καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών. 

 
1.3 Ο φάκελος που περιέχει την Προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνομα και 

τη Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα που υποβάλει την Προσφορά και επίσης : 
 

"Προσφορά για την Ανοιχτή Διαδικασία μετά από προηγούμενη προκήρυξη αριθ. 
600002/1-12-2015. 
Αντικείμενο : "Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ" 
 
 

Άρθρο 2 

Συνοπτική περιγραφή 

 
Η κάλυψη ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών (Directors & Officers Liability) από απαιτήσεις 
τρίτων για άδικες πράξεις προερχόμενες από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση 
των διευθυντικών καθηκόντων τους. 
Δεν αποτελούν αντικείμενο της κάλυψης αποκλειστικά και μόνον οι ζημίες οι οφειλόμενες 
στις εκ δόλου πράξεις. 
 
Αναλυτικά όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις και οι πρόσθετες συμπληρωματικές 
καλύψεις, αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (Τεύχος 3 
της Διακήρυξης).  
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επέλεξε για τη διαγωνιστική διαδικασία τη χρήση του συγκεκριμένου σχεδίου 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου της AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ύστερα από έγγραφη έγκρισή της, με σκοπό 
να τηρήσει τη βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων δεδομένου, ότι οι 
προσφορές όλων των συμμετεχόντων θα κριθούν με τους όρους και τις καλύψεις του ίδιου 
ασφαλιστηρίου δηλαδή, με ίσο μέτρο κρίσης.  
 
Συνοπτικά και όπως περιγράφονται στο συγκεκριμένο σχέδιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με 
ανώτατο ασφαλιζόμενο όριο κάλυψης τα  50 εκ. €, θα καλύπτονται: 
 Τα έξοδα νομικής υποστήριξης των ασφαλισμένων προσώπων (αμοιβές των δικηγόρων, τα 

δικαστικά έξοδα καθώς και οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων ή 
άλλα έξοδα που θα απαιτηθούν συνεπεία της επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου). 
 

 Οικονομικές απαιτήσεις που θα επιδικαστούν εις βάρος των ασφαλιζομένων προσώπων 
δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης ή που πιθανόν να προκύψουν με 
εξώδικο διακανονισμό μεταξύ των αντιδίκων μερών και μετά από έγγραφη συναίνεση του 
Ασφαλιστή ή σε ποσά στα οποία συμβιβάστηκε η απαίτηση εφόσον ο συμβιβασμός έγινε 
μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή. 

 

 Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων προσώπων για εργατικές απαιτήσεις.  
 

 Κάλυψη ευθύνης ασφαλισμένων προσώπων ανεξάρτητων οργανισμών στην περίπτωση 
που κάποια Στελέχη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διοριστούν παράλληλα σε θέσεις λήψης αποφάσεων 
άλλων οργανισμών 

 

 Κάλυψη απαιτήσεων κατά των κληρονόμων και νομίμων εκπροσώπων των ασφαλισμένων 
προσώπων. 

 

 Εκτεταμένη περίοδο ανακοίνωσης απαιτήσεων σε περίπτωση λήξης και μη ανανέωσης ή μη 
αντικατάστασης της ασφάλισης (5 χρόνια για τα εν ισχύ στελέχη διοίκησης και 
τουλάχιστον 6 χρόνια για τα απερχόμενα). 

 

 Κάλυψη για τους δικηγόρους που τελούν σε σχέση έμμισθης εντολής με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
 

 Πρόσθετη κάλυψη της Εταιρίας για εργατικές απαιτήσεις ως το ποσό των ΕΥΡΩ 5.000.000. 
 

 Αναδρομική ισχύς κάλυψης από 1-5-2012 
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Άρθρο 3 

 
Συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαδικασία 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Διαγωνιστική Διαδικασία έχουν ασφαλιστικές εταιρίες 
ή συμπράξεις ασφαλιστικών εταιριών, με τη μορφή συμμετοχής συνασφαλιστριών 
ασφαλιστικών εταιρειών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ. 4 του Ν. 2496/1997 οι 
οποίες: 

α. Είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., καθώς και 
τις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ή ασφαλιστικές εταιρείες ή 
συμπράξεις αυτών που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του 
ΕΟΧ ή κράτους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του 
ΕΟΧ ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε. 

 

β. Διαθέτουν αποδεδειγμένη επιτυχή εμπειρία σε παρόμοιες ασφαλίσεις ευθύνης 
Διευθυντών και Στελεχών εταιρειών (Directors & Officers Liability Insurance), η οποία  
αποδεικνύεται από τουλάχιστον τρία (3) Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που έχουν 
εκτελεστεί κατά την τελευταία πενταετία και οπωσδήποτε ένα (1) εξ’ αυτών, είναι με 
ασφαλιζόμενο ανώτατο όριο κάλυψης μεγαλύτερο των 20.000.000 €. 

γ. Εμφανίζουν καθαρή θέση λήξης χρήσης, θετική τουλάχιστον για τα δύο (2) από τα τρία 
(3)τελευταία έτη. 

Για το σκοπό αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρίες ή κάθε ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση 
συμπράξεων ασφαλιστικών εταιριών που θα συμμετάσχουν στη Διαδικασία, είναι 
απαραίτητο να υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία :  

1. Πίνακα/Περιγραφή σχετικά με τις δραστηριότητες και τη σχετική εμπειρία του 
συμμετέχοντα, (σύμφωνα με το υπόδειγμα 8), από τον οποίο προκύπτει η εμπειρία σε 
παρόμοιες ασφαλίσεις, (Directors & Officers Liability Insurance) που έχουν εκτελεστεί 
την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα 
στις χώρες του Ε.Ο.Χ. (Ευρύτερου Οικονομικού Χώρου), ή και σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη ΣΔΣ του Π.Ο.Ε., υπό τον όρο ότι η Σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ του 
Π.Ο.Ε., η οποία  πρέπει να αποδεικνύεται.                       
 

1.1. Ο ως άνω Πίνακας θα πρέπει να αναφέρει το είδος των εν λόγω υπηρεσιών, το 
όριο κάλυψης του ασφαλιστηρίου, την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 
ασφάλισης και την ημερομηνία περάτωσής της, το ποσοστό ιδίας κράτησης του 
συμμετέχοντος και τη χώρα που έχει πραγματοποιηθεί η ασφάλιση. 

1.2. Τα στοιχεία της ασφαλιζόμενης εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο 
απόδειξης εμπειρίας (αντίστοιχες συστάσεις, βεβαιώσεις χρηστών κ.λ.π.), θα 
αναφέρονται στον Πίνακα αν επιτρέπεται στον συμμετέχοντα και δεν δεσμεύεται 
από την ασφαλιζόμενη εταιρία λόγω εμπιστευτικότητας. 

2. Οικονομικές Καταστάσεις των τελευταίων τριών χρήσεων (2012, 2013, 2014). Οι 
Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να εμφανίζουν θετική  καθαρή θέση λήξης χρήσης,  
τουλάχιστον για τα δύο (2) από τα τρία (3) τελευταία έτη. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στη Διαδικασία επιλογής μεμονωμένα ή ως μέλος μιας 
και μόνο σύμπραξης ασφαλιστικών εταιριών. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που 
υποβάλλονται αυτοτελώς από πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών και μεσίτες ασφαλίσεων. 
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Άρθρο 4 

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

 

1. Ο διαγωνιζόμενος μαζί με την προσφορά του πρέπει να υποβάλει εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής στο διαγωνισμό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα   
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα 
κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το     
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το κείμενο της ως 
άνω εγγυητικής θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο Υπόδειγμα 4 και σε περίπτωση 
Συμπράξεων με τα Υποδείγματα 5 και 6. 
 

2. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι € 1.600. 
 

3. Η εν λόγω εγγυητική, εφόσον δεν θα υπάρξει, κάποιος από τους αναφερόμενους στο 
άρθρο 157 παρ. 1.α. του ν. 4281/2014, λόγος να καταπέσει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, θα 
επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους 
λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε 
της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της 
διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

 
Άρθρο 5 

Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 
 
 

 
Η παρούσα Διακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 
 
1. Πρόσκληση  
2. Όροι και Οδηγίες Συμμετοχής  
3. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) 
4. Υποδείγματα, που περιλαμβάνει:  

- Δήλωση αποδοχής των Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης (Υπόδειγμα 1) 
- Δήλωση αποδοχής της προθεσμίας ισχύος προσφοράς (Υπόδειγμα 2) 
- Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις (Υπόδειγμα 3) 
- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαγωνισμό (Υποδείγματα 4, 5 και 6) 
- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγμα 7) 
- Πίνακα Απόδειξης Εμπειρίας (Υπόδειγμα 8) 

5. Στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Πρόταση ασφάλισης. 
 
Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω Τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων 
καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία 
των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 
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Άρθρο 6 
Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού 

 
 

Η παρούσα Διακήρυξη αποτελούμενη από τα σχετικά Τεύχη (1, 2, 3, 4 και 5), έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα (site) της Επιχείρησης www.deddie.gr (Διακηρύξεις / Πίνακες Διακηρύξεων 
Διαγωνισμών ΔΕΔΔΗΕ / Πίνακες Διακηρύξεων Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών). 

 

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Διεύθυνση Οικονομικών 
Λειτουργιών/Υποτομέα Ασφαλίσεων (αρμόδιος Σπ. Άμαλλος, τηλ. 210 9281992 από 
09:00π.μ. έως 14:00μ.μ.). 

 

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων για διευκρινήσεις επί των στοιχείων της Διακήρυξης 
θεωρούνται εμπρόθεσμες εφ’ όσον υποβληθούν μέχρι τις 20/1/2016. 
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