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Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών 

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 

 

Άρθρο 1 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1. Η προσφορά καταρτίζεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή και 

ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick).  Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις 

σελίδες του από τον Προσφέροντα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 

Προσφέροντος. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφου υπερισχύει το 

πρωτότυπο της προσφοράς. 

 

1.2. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Σύμπραξη Επιχειρήσεων/ Προσώπων τα μέλη 

αυτής θα ευθύνονται πλήρως έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., από κοινού, αδιαίρετα και σε 

ολόκληρο, όσον αφορά την τήρηση (εκπλήρωση) των υποχρεώσεών τους που απορρέουν 

από την προσφορά της Σύμπραξης, θα υποβάλουν δε με την προσφορά τους τη δήλωση 

σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 3. 

 

 Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, η Προσφορά του Οικονομικού Φορέα πρέπει να είναι 

διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη της 

Σύμπραξης σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.  Στην αντίθετη 

περίπτωση όπου η Προσφορά του Οικονομικού Φορέα δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της Σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που 

θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται 

επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι 

ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 

 

Άρθρο 2 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

2.1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ή να ταχυδρομήσουν τις προσφορές τους στην 

Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών/Υποτομέα Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49,  117 43 

Αθήνα, όροφος 2ος, εγκαίρως, ώστε να πρωτοκολληθούν από την Γραμματεία της Διεύθυνσης 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, που ορίζεται στο τεύχος 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» της Διακήρυξης. 

  

2.2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ουδεμία προσφορά θα γίνεται δεκτή. 

 

2.3. Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη Διακήρυξη, 

και να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον 

οποίο αναγράφονται η επωνυμία του Διαγωνιζόμενου, το όνομα του Αντίκλητου και τα 

στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθμός της Διακήρυξης, η ημερομηνία καθώς και η ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών. 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιέχει, τρεις άλλους σφραγισμένους φακέλους με τα διακριτικά 

«Α» (Δικαιολογητικά Συμμετοχής), «Β» (Τεχνικός Φάκελος – Ειδικές Απαιτήσεις) και «Γ» 

(Οικονομική προσφορά) και με τις ίδιες ακριβώς επισημάνσεις του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

Εάν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν περιλαμβάνει ΚΑΙ τους τρεις φακέλους, τότε η Προσφορά δεν γίνεται 

αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 
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Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να υπάρχει πίνακας περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφονται 

όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με τη σειρά που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της 

παρούσας και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου αντιστοίχως. 

  

 

2.4. Έξω από το φάκελο “Γ” των οικονομικών στοιχείων θα αναγράφεται η φράση 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναφέρονται η επωνυμία του Διαγωνιζόμενου και τα 

διακριτικά στοιχεία της Διακήρυξης (αριθμός και υπηρεσία). 
 

2.5. Οι σελίδες των οικονομικών στοιχείων θα είναι αριθμημένες. 
 

2.6. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές, ή προφορικά, ή που 

εξαρτούν το τίμημα από άλλα γεγονότα μελλοντικά ή μη. 
 

2.7 Η σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο 2.1 εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών εξασφαλίζει 

τους Διαγωνιζόμενους μόνο ως προς τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ενώ η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

δεν αναλαμβάνει απέναντί τους οποιαδήποτε άλλη δέσμευση. 

 

Άρθρο 3 : ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συντεταγμένα στην ελληνική 

γλώσσα ή τα έγγραφα των αλλοδαπών επιχειρήσεων στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Τεχνικοί όροι που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην 

αγγλική. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των διαγωνιζομένων επί των όρων που περιλαμβάνονται 

στην παρούσα δεν γίνονται δεκτές και προσφορές που περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις 

αποκλείονται του Διαγωνισμού 

 

 

Άρθρο 4 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

4.1. ΦΑΚΕΛΟΣ “Α” - Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης της προσφοράς  

τα παρακάτω: 

 

4.1.1. Πίνακα περιεχομένων, ο οποίος θα αναφέρει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται 

στον Φάκελο “A” της Προσφοράς. 
 

4.1.2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού €1.600, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 

άρθρο 4 της Πρόσκλησης Συμμετοχής (ΤΕΥΧΟΣ 1) της παρούσας Διακήρυξης. 
 

4.1.3. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος δεόντως υπογεγραμμένη για την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού και της Σύμβασης (Υπόδειγμα 1). 

 

4.1.4. Δήλωση αποδοχής της καθοριζόμενης στο παρακάτω άρθρο 6 προθεσμίας ισχύος των  

προσφορών (Υπόδειγμα 2). 

 

4.1.5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι, όλες ανεξαιρέτως οι 

πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζει για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά 

του, είναι αληθή και γνήσια 
 
 

4.1.6. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα κατά την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

4.1.7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι τα αντίγραφα που   

συνοδεύουν την πρωτότυπη προσφορά είναι ακριβή και δεν έχουν διαφοροποιήσεις ως 

προς αυτήν. 
 

4.1.8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την εφαρμογή του άρθρου 57 του Συντάγματος 

της Ελλάδας, περί μη βουλευτικής ιδιότητας (μόνο για Έλληνες Διαγωνιζόμενους). Η 
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Δήλωση αυτή θα αφορά για τις Α.Ε. όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους 

Νομικούς Συμβούλους, για τις Ε.Π.Ε. τον ή τους Διαχειριστές, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. τα 

ομόρρυθμα μέλη και για τα φυσικά πρόσωπα το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. 

 

4.1.9. O φάκελος “Α”  της  προσφοράς  πρέπει,  επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  να 

περιέχει επιπλέον τα παρακάτω τυπικά στοιχεία:  

 

Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. 

α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το καταστατικό της  Α.Ε. καθώς 

και τυχόν τροποποίηση του. 

 

β. Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. 

 

γ. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

σε Σώμα. 

 

δ. Βεβαίωση της αρμοδίας Αρχής ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση 

που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. 

 

ε. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., με το οποίο 

παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί το 

δημοπρατούμενο Έργο, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που 

εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών, 

που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του 

Διαγωνισμού. 

 

Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ε.Π.Ε. 

 

α. Φύλλα εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το Καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς 

και κάθε τροποποίησή του με αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων. 

 

β. Βεβαίωση περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του που έγιναν 

μετά την έκδοση αυτού. 

γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται έγκριση συμμετοχής 

στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί το δημοπρατούμενο Έργο και καθορίζεται το 

πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο 

αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν 

σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

 

Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμφωνητικού σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεών του με 

βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για μη δημοσίευση άλλων. 

β. Έγκριση των ομορρύθμων μελών με την οποία καθορίζονται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 

εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος. 

 

Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Φυσικό Πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την 

προσφορά : 

Εξουσιοδότηση, με θεώρηση από αρμόδια Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την 

εκπροσώπησή του και τον ορισμό του αντικλήτου. 

 

Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπή επιχείρηση : 

α. Ανάλογα Πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της Εταιρείας, 

τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα κλπ 

β. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της επιχείρησης σύμφωνα με το Καταστατικό της για την 

συμμετοχή της στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Η απόφαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από 

τις αρμόδιες αρχές της Χώρας που έχει την έδρα της η Επιχείρηση και να καθορίζει τα 

πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν τη Προσφορά.  
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4.1.10. Με ποινή την απόρριψη των αντίστοιχων προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι θα 

επισυνάψουν στις προσφορές τους υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.Δ. 1599/86, στην οποία:  

4.1.10.1. θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 

4.1.10.2. θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής ο διαγωνιζόμενος δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 

3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την 

εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και ότι έχει υποβάλει αίτηση για την έκδοση 

Ποινικού Μητρώου και θα προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.  

4.1.10.3. θα δηλώνεται ότι ο μετέχων δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης καθώς και σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 

συνδιαλλαγής ή αναγκαστικής διαχείρισης. 

4.1.10.4. θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, 

για την έγκαιρη και προσήκουσα – σύμφωνα με τη διακήρυξη – προσκόμιση 

των παραπάνω δικαιολογητικών για τα οποία υποβλήθηκε η Υπεύθυνη 

Δήλωση. 
 

Η Υπεύθυνη Δήλωση των συμμετεχόντων φυσικών και νομικών προσώπων θα πρέπει να 

υπογράφεται κατά περίπτωση από τους: 

 Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο στην περίπτωση των Α.Ε. 

 Διαχειριστές στην περίπτωση των Ε.Π.Ε.,  

 Ομόρρυθμα μέλη στην περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 Φυσικά πρόσωπα 

 
4.1.11. Κάθε διαγωνιζόμενος, εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, οφείλει 

εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν με βεβαίωση παραλαβής να υποβάλει τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά:  

 

i. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Δικαστικής 

ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εκδόσεως του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί, με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς 

σύμφωνα με το Ν. 3560/2007, ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας, της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία και για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή. 
 

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν το παραπάνω απόσπασμα για τους 

διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των 

προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες. 
 

ii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της έδρας του 

Προσφέροντος ή για τις αλλοδαπές Επιχειρήσεις από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας 

όπου έχει την έδρα η Εταιρεία, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
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κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, 

δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς 

υποβολή δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 

βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου 

επαγγελματικού φορέα του κράτους στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 

Προμηθευτής.  

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
 

4.1.12. Ο Προσφέρων οφείλει να προσκομίζει πριν την υπογραφή της Σύμβασης, δια των 

νομίμων εκπροσώπων του,  σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από 

νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό 

συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου 

πρακτικού), με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά 

την έννοια του Άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του 

από το Ν. 3414/2005,  η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά 

αναφέρονται στο πιο πάνω Άρθρο του Νόμου) και ότι δεσμεύεται να γνωστοποιεί 

αμελλητί προς το ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής 

Σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου 

σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο 

πάνω Άρθρων του  νόμου και κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του τίτλου ΙΙ της ΚΥΑ 

20977/ΦΕΚ /Β/ 23.08.2007 (Επιχειρήσεις που συνάπτουν Δημόσιες Συμβάσεις κατά την 

έννοια του αναριθμημένου Άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 3310/2005 όπως προστέθηκε με το 

Άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3414/ 2005). 

  

4.1.13. Σε  περίπτωση   υποβολής   προσφορών  από  Σύμπραξη  μεταξύ  Επιχειρήσεων   κάθε   

μια Επιχείρηση που μετέχει στη σύμπραξη, θα υποβάλει χωριστά τα ανωτέρω 

νομιμοποιητικά έγγραφα, Δηλώσεις και Πιστοποιητικά, ανάλογα με τη νομική της φύση. 

Δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν στη Σύμπραξη με την οποία θα δηλώνεται ότι 

η υπόψη Επιχειρήσεις σύστησαν την Σύμπραξη για να αναλάβουν το Έργο μαζί και ότι 

ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τη συμμετοχή τους στο 

Διαγωνισμό και εκτέλεση του Έργου, ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον. 

Επίσης, στη Δήλωση θα δηλώνονται και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους ή το 

τμήμα του έργου που θα αναλάβει κάθε μέλος της Σύμπραξης. 
 

4.2. ΦΑΚΕΛΟΣ   ‘‘Β’’- Τεχνικός φάκελος-Ειδικές Απαιτήσεις 

 

Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης της προσφοράς 

τα παρακάτω: 

4.2.1. Πίνακα Περιεχομένων, ο οποίος θα αναφέρει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον   

ΦΑΚΕΛΟ “B” της προσφοράς. 

4.2.2. Άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, 

όπως ισχύει για τις Ελληνικές Εταιρείες  

                                                    ή 

 Άδεια Λειτουργίας από το αντίστοιχο Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια Αρχή, της 

χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση, για τις αλλοδαπές εταιρείες 

                                                       ή 

 Ότι εν γένει προβλέπεται από την τοπική νομοθεσία ως αποδεικτικό αντίστοιχο Αδείας 

Λειτουργίας αν τέτοιο έγγραφο Αδείας δεν εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές. 
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4.2.3. 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 Σ.Δ.Σ. του 

Π.Ο.Ε., η οποία πρέπει να αποδεικνύεται. 
 

4.2.3.1. Ο ως άνω Πίνακας θα πρέπει να αναφέρει το είδος των εν λόγω υπηρεσιών, το 

όριο της 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. 
 

4.2.3.2. 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. 
 

4.2.4. Οικονομικές Καταστάσεις των τελευταίων τριών χρήσεων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα 

πρέπει να εμφανίζουν θετική  καθαρή θέση λήξης χρήσης , τουλάχιστον για τα δύο (2) από 

τα τρία (3) τελευταία έτη. 
 

4.2.5. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνιζόμενου, με την οποία θα δηλώνει εάν η  υποψηφιότητά του    

υποστηρίζεται από αντασφαλιστική κάλυψη και εάν η αντασφαλιστική κάλυψη είναι 

συμβατική και για ποιο ποσοστό συνολικά του κινδύνου ή προαιρετική και για ποιο ποσοστό 

συνολικά του κινδύνου. 
 

4.2.6. Πιστοποίηση ιδίας κράτησης και αντασφαλιστικής υποστήριξης. 

          Ο  συμμετέχων κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς θα  πρέπει  να  έχει  εξασφαλίσει,                                     

          μεμονωμένα  ή  αθροιστικά,  ποσοστό  ιδίας  κράτησης  και  αντασφαλιστικής  υποστήριξης                

          κατ΄ ελάχιστο   50%   του   συνόλου    του   ορίου   κάλυψης.    Ο   καθένας    από    τους  

          συμμετέχοντες υποχρεούται, να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει: 
  

α.  Το ποσοστό ιδίας κράτησης. 

β.  Ότι έχει εξασφαλίσει ποσοστό αντασφαλιστικής υποστήριξης το οποίο αθροιζόμενο με 

το ποσοστό ιδίας κράτησης είναι κατ’ ελάχιστον το 50% του συνολικού ορίου 

κάλυψης ή αν η κάλυψη έχει διαμορφωθεί σε διαδοχικά επίπεδα ορίων (layers), θα 

πρέπει να έχει εξασφαλίσει αθροιστικά ποσοστό κάλυψης κατ’ ελάχιστον 50% του 

ορίου κάλυψης ανά επίπεδο. Σε περίπτωση σύμπραξης εταιριών, η απόδειξη της 

προαναφερόμενης αντασφαλιστικής υποστήριξης θα πρέπει να παρέχεται χωριστά για 

κάθε μέλος της σύμπραξης και για το ποσοστό που του αναλογεί (Το εδάφιο β. θα         

δηλώνεται μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό ιδίας κράτησης είναι μικρότερο του        

50%). 

γ.  Τους αντασφαλιστές συμβατικούς και προαιρετικούς (επωνυμία και διεύθυνση) καθώς 

και το ποσοστό συμμετοχής του καθενός εξ’ αυτών στο συγκεκριμένο Έργο.    

δ.  Την αξιολόγηση των αντασφαλιστών του (συμβατικών ή προαιρετικών) από διεθνείς 

Οίκους αξιολόγησης (ΑΜ BEST, Standards & Poor’s ή άλλο ισοδύναμο οίκο). Όλοι οι 

αντασφαλιστές που συμμετέχουν στον κίνδυνο θα πρέπει να έχουν αξιολόγηση κατ’ 

ελάχιστον κατηγορίας  Α- (Α minus). 

ε. Ότι οι αντασφαλιστές του προαιρετικοί ή συμβατικοί που θα χρησιμοποιήσει έχουν 

λάβει γνώση του τεύχους της Διακήρυξης, αποδέχονται τη συμμετοχή τους και έχουν 

την δυνατότητα να καλύψουν τον εν λόγω κίνδυνο.  

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση και τα αναφερόμενα σε αυτή στοιχεία, είναι 

απολύτως δεσμευτικά επί ποινή αποκλεισμού από τον εν λόγω Διαγωνισμό όπως και 

η σχετική υποχρέωση προσκόμισης των πρωτοτύπων πιστοποιητικών ασφάλισης 

που ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας, στο οποίο επισημαίνεται ότι θα πρέπει 

να υπάρχει το 100% του συνολικού ορίου κάλυψης ( ιδία κράτηση και 

αντασφαλιστική υποστήριξη). 
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4.3. ΦΑΚΕΛΟΣ   ‘‘Γ’’ –Οικονομική Προσφορά     

 
Κάθε υποψήφιος, μεμονωμένα ή ως μέρος σύμπραξης, στον ΦΑΚΕΛΟ Γ, υποχρεούται να 

υποβάλει, με ποινή αποκλεισμού, τα εξής :  

 

        Οικονομική προσφορά του υποψηφίου (θα αναγράφονται τα ετήσια μικτά ασφάλιστρα 

αναλυτικά). 

Ειδικότερα στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως τα συνολικά ετήσια μικτά ασφάλιστρα (περιλαμβανομένων φόρων ασφάλισης 

κ.λ.π.).  

Οικονομική προσφορά που είναι αόριστη ή υπό αίρεση δεν γίνεται αποδεκτή. 

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου, ο οποίος 

μονογράφει όλα τα φύλλα της προσφοράς. Σε περίπτωση σύμπραξης εταιριών η προσφορά 

υπογράφεται και μονογράφεται από τους νόμιμους εκπρόσωπους όλων των εταιριών που 

συμμετέχουν στη σύμπραξη.  

Οι ανυπόγραφες προσφορές θεωρούνται άκυρες.  

 

Ο Φόρος Συμβολαίου και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται στην Ελλάδα επί των 

καθαρών ασφαλίστρων και αφορούν την εν λόγω κάλυψη, θα περιλαμβάνονται στο τίμημα 

που θα κατατεθεί από το διαγωνιζόμενο  προς  τη  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και το συνολικό τίμημα, 

(Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα), είναι αυτό που θα ληφθεί υπόψη στη σύγκριση των προσφορών.  

 

Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα αναγράφονται ευκρινώς στο περιθώριο των 

σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, εφόσον θα φέρουν την  υπογραφή και σφραγίδα του 

προσφέροντα. Στις προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίματα της γραφής, υποσημειώσεις ή 

υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεμβολές στο κείμενο, κενά και συγκοπές που δεν έχουν κανονικά 

επικυρωθεί. 

 

 

Άρθρο 5 : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΡΗΤΡΑΣ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΙΜΕΣ 

 

Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η εξάρτηση, με κάθε 

τρόπο, του τιμήματος των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους παρόχους, από την 

ισοτιμία του ΕΥΡΩ με ξένα νομίσματα. 

Οι τιμές των οικονομικών προσφορών, είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε αναπροσαρμογή. Όλες οι τιμές των υπηρεσιών θα πρέπει να προσφέρονται 

επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ. 

 

 

Άρθρο 6 :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

6.1. Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα στην 

προσφορά τους ότι αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές  

ημέρες. Το διάστημα ισχύος της προσφοράς αρχίζει μετά τη λήξη της προθεσμίας για την 

υποβολή των προσφορών και είναι δυνατόν να παραταθεί με συμφωνία και των δύο μερών  

(Διαγωνιζόμενου και ΔΕΔΔΗΕ). 

 

6.2. Σε περίπτωση παράτασης του Διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί 

μπορούν να επιστραφούν στους Διαγωνιζόμενους. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και 

παραμείνουν στο αρμόδιο Γραφείο θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση του 

Διαγωνισμού, εκτός αν οι Διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, που πρέπει να υποβληθεί μέχρι 

τη νέα ημερομηνία/ώρα αποσφράγισης, τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή αποσύρουν την 

προσφορά τους. 
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Άρθρο 7: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

7.1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των 

εταιρειών που έχουν παραλάβει τα Τεύχη του Διαγωνισμού και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα 

την προσφορά τους, εφ’ όσον το επιθυμούν. 

 

7.2. Η αποσφράγιση θα γίνει σε τρία στάδια  σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

 

        Η Αρμόδια Επιτροπή συνέρχεται στον τόπο, ημερομηνία και ώρα που έχουν καθορισθεί στο 

τεύχος «Πρόσκληση» της Διακήρυξης, εξετάζει το εμπρόθεσμο ή μη των προσφορών, 

αποσφραγίζει τους γενικούς φακέλους των εμπροθέσμων προσφορών και στη συνέχεια τους 

«ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α’ – Δικαιολογητικά Συμμετοχής » (Α’ Στάδιο).   

 

       Ελέγχει στην ίδια ή και σε επόμενη συνεδρίασή της την ύπαρξη των δικαιολογητικών και 

γενικά την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων του άρθρου 4, κατατάσσει τις 

προσφορές σε «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει σχετικό Πρακτικό Αποσφράγισης. 

        Το αποτέλεσμα του ελέγχου ανακοινώνεται σε δημόσια συνεδρίαση στους Διαγωνιζόμενους, 

οι δε Διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν «τυπικά μη αποδεκτές» 

ενημερώνονται εγγράφως για τους λόγους απόρριψής τους. 

 

7.3. Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Αρμόδια Επιτροπή θα επιστρέφονται επί 

αποδείξει, σφραγισμένοι όπως υποβλήθηκαν, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, καθώς και οι 

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στη Διαδικασία. Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά 

την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για την άσκηση ένστασης. Επίσης μπορεί τα 

στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της προθεσμίας  αυτής, εφόσον ο 

Προσφέρων δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Σε 

αντίθετη περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ και οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στη 

Διαδικασία θα επιστραφούν στον Προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής 

απόφασης επί της ένστασης αυτού. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην των Εγγυητικών 

Επιστολών Συμμετοχής στη Διαδικασία, θα κρατηθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά την κρίση 
της. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει, με την αρχική σειρά που 

έχουν καταγραφεί οι Προσφέροντες, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β εκείνων που έγιναν τελικά 

αποδεκτοί, μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχει αν τα σχετικά 

έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο 
Προσφέρων (Β΄ Στάδιο). 

Η Επιτροπή, εφ’ όσον αυτό είναι δυνατό, μπορεί να ολοκληρώσει την τυπική αξιολόγηση των 

Φακέλων Α’ – Δικαιολογητικά Συμμετοχής και εάν δεν υπάρχουν μη αποδεκτές προσφορές, 

στην ίδια συνεδρίαση του Α’ Σταδίου, να προχωρήσει στην αποσφράγιση των Φακέλων Β’ – 

Τεχνικοί Φάκελοι (Α’ και Β’ Στάδια). 

Η Επιτροπή Αποσφράγισης ανακοινώνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία αυτών στους 

παρευρισκομένους εκτός αν ο προσφέρων, του οποίου τα στοιχεία ζητούνται, έχει 

χαρακτηρίσει στην Προσφορά του τα εν λόγω στοιχεία ως «Απόρρητα», αναγράφοντας τη 

λέξη «Απόρρητο» στη/στις σελίδα/ες που βρίσκονται τα στοιχεία. Επισημαίνεται ότι οι 

διαγωνιζόμενοι δεν δύνανται να χαρακτηρίσουν το σύνολο της προσφοράς τους ως 

«Απόρρητο» αλλά αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία αυτά που κρίνουν απαραίτητα προς 

διασφάλιση των συμφερόντων τους και δύνανται να χαρακτηρισθούν ότι προστατεύονται 

από εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό κλπ. απόρρητο. 

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ανακοινώσει στους παρευρισκόμενους και οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο της ζητηθεί από τους εκπροσώπους των Προσφερόντων, το οποίο περιέχεται στο 

ΦΑΚΕΛΟ Β που αποσφραγίστηκε, εφόσον δεν εμπίπτει στα αναφερθέντα στο προηγούμενο 

εδάφιο. 

 

7.4. Η Αρμόδια  Επιτροπή προβαίνει στην τεχνική αξιολόγηση των Προσφορών. Προκειμένου να 

φέρει σε πέρας το έργο της, μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους Προσφέροντες, για την 
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παροχή, εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή θα εκτιμά κατά περίπτωση, αναγκαίων 

διευκρινίσεων επί των ήδη υποβληθέντων στοιχείων και εγγράφων και υποβολή 

συμπληρωματικών στοιχείων τεκμηρίωσης, σχετικά με το τεχνικό μέρος της προσφοράς, υπό 

τον όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές δεν αλλοιώνουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της 

Διακήρυξης και δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση αντιπροσφορά. 

Η Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, αποφασίζει για όσες 

Προσφορές τυχόν θα πρέπει να απορριφθούν και περατώνοντας την Τεχνική Αξιολόγηση τις 

κατατάσσει σε «τεχνικά αποδεκτές ή μη».   

Στη συνέχεια ανακοινώνει εγγράφως στον κάθε Προσφέροντα το αποτέλεσμα της τεχνικής 

κρίσης που αφορά στη δική του Προσφορά, πλήρως αιτιολογημένο. Στην ανακοίνωση 

περιλαμβάνεται και μνεία για το ποιοι άλλοι Οικονομικοί Φορείς έγιναν τεχνικά αποδεκτοί.  

Οι Προσφέροντες, των οποίων απορρίπτονται οι Προσφορές, έχουν δικαίωμα άσκησης 

ένστασης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 10 του παρόντος Τεύχους.  

Σε περίπτωση απόρριψης επιστρέφεται ο Φάκελος Γ, μετά την άπρακτη παρέλευση των 

προθεσμιών για την άσκηση ένστασης.   

 
7.5. Στη συνέχεια η Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προσκαλεί εγγράφως τους 

Διαγωνιζόμενους, που οι Προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην 

αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ (Οικονομική Προσφορά), ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα 

και τον τόπο αποσφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ. 

 

Ακολούθως η Επιτροπή Αποσφράγισης προβαίνει στην αποσφράγιση των «ΦΑΚΕΛΩΝ Γ’» 

των τεχνικά αποδεκτών προσφορών (Γ’ Στάδιο). Ελέγχει την ύπαρξη και την επάρκεια των 

οικονομικών στοιχείων των προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές ως «τυπικά 

αποδεκτές ή μη». Τα βασικά στοιχεία των οικονομικών προσφορών ανακοινώνονται στους 

παρευρισκόμενους, οι δε Διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν «τυπικά μη 

αποδεκτές» ενημερώνονται εγγράφως για τους λόγους απόρριψής τους.  

 

 

Άρθρο 8: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι το χαμηλότερο τίμημα που θα προσφερθεί 

και αποτελεί τη βάση κατάταξης των συμμετεχόντων. 

 

Η προσφορά που θα επιλεγεί για την ανάθεση του Έργου, είναι η προσφορά με το 

χαμηλότερο τίμημα για την Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 
 

Άρθρο 9 :  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να προσβάλουν με ενστάσεις εκτελεστές πράξεις της 

Επιχείρησης που σχετίζονται με τη Διαγωνιστική Διαδικασία, οι οποίες θεωρούν ότι θίγουν μη 

νόμιμα τα συμφέροντά τους. 

  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό, σε προθεσμία πέντε 

(5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του 

ενιστάμενου. 

 

Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Επιχείρησης η 

απόφαση του οποίου γνωστοποιείται εγγράφως στους οικείους ενιστάμενους. 

 
 
 

Άρθρο 10 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
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10.1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός της από τα 

εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Πριν την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και προ 

της υπογραφής της Σύμβασης, ο Διαγωνιζόμενος ο οποίος έχει αναδειχθεί μειοδότης, 

καλείται με σχετική επιστολή μέσα σε προθεσμία 10 ημερών και υποχρεούται επί ποινή 

αποκλεισμού, να προσκομίσει: 

 

10.1.1. Τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωσή του,       

της παραγράφου 4.2.5 της παρούσας Διακήρυξης ως ακολούθως: 
 

α) Πρωτότυπα πιστοποιητικά Ασφάλισης (Cover Notes), στα οποία να 

αναφέρονται ρητά ο/οι αντασφαλιστές, καθώς και τυχόν ποσοστό ιδίας 

κράτησης της/των ασφαλιστικών εταιρειών που καλύπτουν το 100% του 

κινδύνου, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στον κίνδυνο.  
 

β)  Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρωτότυπη 

επιστολή ενός εκάστου αντασφαλιστή προς την ασφαλιστική εταιρεία, στην 

οποία θα αναφέρεται ότι παρέχει αντασφαλιστική υποστήριξη, για ποσοστό …… 

του 100% του κινδύνου (ήτοι ποσοστό ……… επί του συνολικού ανωτάτου 

ορίου κάλυψης, που ανέρχεται σε € 50.000.000) ή για ποσοστό ……. του 100% 

του κινδύνου για το επίπεδο ορίου (layer) στο οποίο συμμετέχει, βάσει του 

συνόλου των όρων της διακήρυξης, την οποία δηλώνει ότι έχει διαβάσει και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Όλοι οι αντασφαλιστές που συμμετέχουν στον 

κίνδυνο θα πρέπει να έχουν αξιολόγηση κατ’ ελάχιστον κατηγορίας A- (A 

minus). 

Σε περίπτωση σύμπραξης ασφαλιστικών εταιριών, τα εκδοθέντα από την 

ηγήτρια (Leader)  εταιρία, Πιστοποιητικά Ασφάλισης (Cover Notes),θα πρέπει 

να φέρουν την σφραγίδα και υπογραφή των λοιπών ασφαλιστικών εταιριών για 

το ποσοστό συμμετοχής τους στον κίνδυνο. Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν προσέλθει στην ως άνω προθεσμία, η Εταιρία δικαιούται να τον ορίσει 

έκπτωτο. 

10.1.2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο   

  4.1.12 της παρούσης. 
 

10.2. Η κατακύρωση ανάθεσης των υπηρεσιών γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή με την 

οποία καλείται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την υπογραφή 

Σύμβασης αναλόγου ύψους. Ταυτόχρονα η ως άνω ανάθεση της Σύμβασης αναγγέλλεται και 

στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές. 
 
 

10.3. Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών 

της Σύμπραξης και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της 

σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα 

και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα 

ελέγχεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη όλων των μελών της σε 

όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 
 
 

10.4. Το σχέδιο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου στην Ελληνική γλώσσα, που 

συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη (Τεύχος 3 από 5), αποτελεί την τελική 

Σύμβαση Ασφάλισης που θα υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του Αναδόχου 

και το μοναδικό έγγραφο που εφεξής θα ρυθμίζει τις μεταξύ τους σχέσεις.  

Το Αγγλικό κείμενο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα χρησιμοποιείται ως ελεύθερη 

μετάφραση για τυχόν αλλοδαπούς ασφαλιστές ή αντασφαλιστές. 
  
 

10.5. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου στο 

σύνολο ή σε μέρος αυτής, εφόσον κρίνει ότι: 
 

α. Ο Διαγωνισμός διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια τον 

επηρεασμό του αποτελέσματος 

β. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση 
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γ. Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής 

δ. Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης. 
 

 

Άρθρο 11: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή αξίας ίσης με το 5% της αξίας της 

σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ ή άλλοι φόροι και επιβαρύνσεις. 
 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να προέρχεται 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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7. 

 

Άρθρο 12: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Τα ασφάλιστρα που θα συμφωνηθούν θα καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες 

δόσεις.  

Ειδικότερα συμφωνείται ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός 30 ημερών από την 

υπογραφή της Σύμβασης Ασφάλισης και μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο όλων των 

απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών και η δεύτερη δόση θα καταβληθεί με τη 

λήξη της πρώτης εξαμηνιαίας ασφαλιστικής περιόδου. 

 

Άρθρο 13: ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

13.1. Η συμμετοχή στη Διαδικασία (υποβολή Προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του 

Προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της σχετικής Διαδικασίας καθώς και όλων 

των στοιχείων και Τευχών της Διακήρυξης. 
  

13.2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των 

Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης. Οι 

τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα της Διακήρυξης, η 

έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η Προκήρυξη. 
 

13.3. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει 

τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την 

προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν 

θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και 

χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο 

Διαγωνισμό και υποβάλλουν Προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν 

αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τη Διακήρυξη αυτή και 

την εν γένει συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.  

 

13.4. Η Προσφορά των Προσφερόντων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της 

Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και όχι ως αποδοχή πρότασής 

της. 

 

13.5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, 

δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως 

ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 

 

13.6. Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς όφελος 

της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία δικαιούται πριν από την υποβολή των προσφορών να παραιτηθεί 

απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Προσφέροντες ή σε άλλους 

τρίτους. 

 

 

 


