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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (στο εξής ΩΚΚ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356 

Πόλη ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 17674 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL304 

Τηλέφωνο +30 – 210 – 9493107/120 

Φαξ +30 – 210 – 9493136  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@onasseio.gr /  gr_prom2@ocsc.gr /gouvelou@ocsc.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.onasseio.gr 

Ημερ/νία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα του 
ΩΚΚ www.onasseio.gr 

07/01/2019 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Το Ω.Κ.Κ. είναι Νοσοκομείο  και ανήκει στους  φορείς Γενικής Κυβέρνησης 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα του  Ω.Κ.Κ. είναι η Υγεία 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική   

      πρόσβαση στην διεύθυνση (URL)  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του       

      Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω  πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:     

     www.promitheus.gov.gr ή από www.onasseio.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, θα είναι 
ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής για την ανάδειξη ενός και μόνο οικονομικού φορέα για το σύνολο των 
ασφαλιστηρίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  
βάσει τιμής . 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ασφαλιστική κάλυψη του ΩΚΚ έναντι: 
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1. Πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων 
2. Γενική αστική / εργοδοτική και επαγγελματική ευθύνη και 
3. Οικονομικών (χρηματικών)   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον  ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 66518200-6 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ασφαλιστικών καλύψεων . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο  (2) έτη. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 545.574 € πλέον ΦΠΑ  για διάρκεια 
δύο (2) ετών από την κατακύρωση του διαγωνισμού (ετήσιος προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 272.787 ). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Α’ της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, για 
το σύνολο των υπηρεσιών, αποκλειστικά βάσει 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: 

 του Ν. 2012/1992 (ΦΕΚ 28Α/27.02.1992) “Κύρωση Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου με την επωνυμία “ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
ιδίως με τον Ν. 4565/2018 (ΦΕΚ 173Α/2.10.2018). 

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

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

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

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

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

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

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 

       της Υ.Α. Υ4α/127426/11, του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: "Έγκριση 
αναμόρφωσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου” 
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(ΦΕΚ 88Β/30.01.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 47 αυτής 
(Κανονισμός Προμηθειών) 

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

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

 Της από 02/10/18 Απόφασης της 589ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού καθώς και οι όροι αυτού καθώς και το παρόν 
τεύχος διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών προδιαγραφών 

 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 05/02/2019 και ώρα 16¨00.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  την 07/02/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13¨00 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 03/01/2019 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. 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 η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ………[εφόσον είναι γνωστός] 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΩΚΚ, στη διεύθυνση (URL) :   
http://www.onasseio.gr 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

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 
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υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
 η με αρ. 2019-000889 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 η παρούσα Διακήρυξη με αρ. 01/2019  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 12 ημέρες  πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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 υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων σχετικά με το ιστορικό ζημιών του ΩΚΚ δεν θα 
απαντηθούν στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
αλλά ατομικά σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, λόγω εμπιστευτικότητας των προσωπικών 
δεδομένων των ασθενών στους οποίους αφορούν. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα κληθούν να 
υπογράψουν δήλωση εμπιστευτικότητας σχετικά με τα παρεχόμενα εκ μέρους του ΩΚΚ στοιχεία ιστορικού 
ζημιών.  

Το Ω.Κ.Κ. 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 τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται εκτός από την ελληνική γλώσσα και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με το Ω.Κ.Κ., καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περί 

πτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) 
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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 
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ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά υποδείγματα υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’ και ΣΤ’ 

 Το Ω.Κ.Κ. επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  

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

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 ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ε’), που ανέρχεται στο ποσό των 10.900 ευρώ ( 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση).  

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, ήτοι μέχρι 08/03/2020, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Το ΩΚΚ  μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η 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 προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και  

β) όταν το ΩΚΚ  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) το ΩΚΚ  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω  πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 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 ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
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Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού [ισχύει κατά περίπτωση για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].  Για τη διαπίστωση των ανωτέρω οι οικονομικοί 
φορείς πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου, περί εγγραφής του 
συμμετέχοντος στο οικείο Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν: 
α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος 2018 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα  ευρώ 

2. έτος 2017 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ  

3. έτος 2016 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ 

και  

γ) ''ειδικό'' αναφορικά με τις αιτούμενες ασφαλίσεις ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος 2018 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ  

2. έτος 2017 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ 

3. έτος 2016 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ 

και 

γ) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών (2016, 2017, 2018) 
 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν κατάλογο με τις κυριότερες συμβάσεις που έχουν 
εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας παρόμοιες   με τις   προδιαγεγραμμένες στον παρόντα 
Διαγωνισμό. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται   
με τις διατάξεις του Κανονισμού 2006/679 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου (Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία των Δεδομένων [GDPR]) 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ  καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  όπως αναρτώνται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf. 

  Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  ως  
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προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που το ΩΚΚ έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η 
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν το ΩΚΚ που έχει αναθέσει τη 
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

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 όταν τους ζητηθούν από το 
ΩΚΚ (πριν τη σύναψη σύμβασης): 

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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄  (i) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και (ii) υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει το έγγραφο ή πιστοποιητικό της περίπτωσης Β.1.β.i ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 
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 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

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

 ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών και 
 υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών που 

αφορά ειδικά στα ζητούμενα της συγκεκριμένης σύμβασης,  

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. Το ΩΚΚ δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να δέχεται ή να 
απορρίπτει το έγγραφο αυτό ως στοιχείο για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του υποψηφίου. 
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

1) κατάλογο των σημαντικότερων πελατών της τελευταίας τριετίας με τους οποίους έχουν 
συνεργασία ιδίου τύπου με την  προδιαγεγραμμένη στον παρόντα Διαγωνισμό,  

2) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα του οικονομικού φορέα, 
επαληθευόμενη με παραπομπές σε πρότυπα , όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με  τις διατάξεις του Κανονισμού 2006/679 του Ευρωπαïκού 
Κοινοβουλίου (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων [GDPR]) με οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού 2006/679 του 
Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων [GDPR]) 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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 VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.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 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.2.9 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9.1 Σε περίπτωση που ασφαλιστική εταιρεία έχει προαιρετική αντασφαλιστική υποστήριξη θα πρέπει 
να προσκομίσει στην τεχνική της  προσφορά την κάτωθι βεβαίωση: 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (FACULTATIVE REINSURER) 

To whom it may concern: 

In accordance with the requirements of the Onaseio Hospital tender for (delete as appropriate) : 

I) Onaseio Hospital Property Cover, and others as described in the relevant tender documents 

II) General / Employer Liability, & Medical Malpractice Insurance and other as described in the relevant 
tender documents 

III) Cash in safe  / Cash in transit Insurance and other as described in the relevant tender documents 

we hereby confirm our support exclusively with ………………………… insurance Company. 

We hereby agree to provide support for our share of . . . . . . % of the total loss limit of …………………………at 
the terms and conditions as more fully described in the Tender Documents. 

Our ( Standard and Poor’s / AM Best ) security rating is: . . . . . . 

 

 

Signed on Behalf of ………………………… 

 

 

Signed & Sealed :……………………… 

Date:………………………… 

 

 

2.2.9.2 Σε περίπτωση που ασφαλιστική εταιρεία έχει προαιρετική αντασφαλιστική υποστήριξη η οποία 
περέχεται από περισσότερες από μία εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσει στην τεχνική της  
προσφορά την κάτωθι βεβαίωση: 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΓΕΤΙΔΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  (FACULTATIVE REINSURER) 

To whom it may concern: 

In accordance with the requirements of the the Onaseio Hospital tender for (delete as appropriate) : 

Ι) Property Cover, and others as described in the relevant tender documents 
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II) General & Employer Liability, & Medical Malpractice Insurance and other as described in the relevant 
tender documents 

III) Cash in safe  / Cash in transit Insurance and other as described in the relevant tender documents 

we hereby confirm our support exclusively with ………………………… insurance Company. 

We hereby agree to provide support at the terms and conditions as more fully described in the Tender 
Documents. 

Our (Standard and Poor’s / AM Best ) security rating is: . . . . . . 

 

 

Signed on Behalf of ………………………… 

 

 

Signed & Sealed :……………………… 

Date:………………………… 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία εκτιμάται για το σύνολο των υπηρεσιών.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ της Διακήρυξης 
για  το σύνολο των  περιγραφόμενων  υπηρεσιών  ανά είδος .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
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2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, το ΩΚΚ θα 
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή του. 

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 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στο ΩΚΚ, σε έντυπη μορφή και 
σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
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οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Το ΩΚΚ μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας . 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 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. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

γ) μόνο για νομικά πρόσωπα 

i. Καταστατικό της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του, και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης των 
ανωτέρω. 

ii. Βεβαίωση από την κάθε φορά αρμόδια αρχή για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. 

iii. ΦΕΚ στο οποίο είναι δημοσιευμένο το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο από το οποίο 
να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από το Ω.Κ.Κ. όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’  της Διακήρυξης και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει: 

1. Κείμενο ασφαλιστηρίου συμβολαίου (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, εξαιρέσεις κάλυψης κλπ) που θα 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στα αντίστοιχα παραρτήματα 
του τεύχους για κάθε είδος ασφάλισης (Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης & Χρηματικών Απωλειών)  

2. Κατάσταση με τα τμήματα με προαιρετική αντασφαλιστική υποστήριξη. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των 

προαιρετικών αντασφαλιστών, το ποσοστό εκάστου αντασφαλιστή στο πρόγραμμα, καθώς και το 
ποσοστό της ιδίας του κράτησης, εάν υφίσταται. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν,  ότι σε περίπτωση που 
χρησιμοποιηθούν προαιρετικοί αντασφαλιστές, ότι η εξασφαλισμένη αντασφαλιστική υποστήριξη 
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνολικού ορίου κάλυψης ή εάν η κάλυψη 
εκφράζεται σε επίπεδα (layers), ότι η ελάχιστη εξασφαλισμένη αντασφαλιστική υποστήριξη 
ανέρχεται 20% του ορίου κάλυψης ανά επίπεδο και ότι το ποσοστό συμμετοχής του leader 
προαιρετικού αντασφαλιστή θα είναι τουλάχιστον 20%.  
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5. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν προαιρετικοί αντασφαλιστές την έγγραφη δήλωσή τους ότι 
γνωρίζουν την Διακήρυξη και αποδέχονται την συμμετοχή τους.  

6. Αξιολόγηση Προαιρετικού Αντασφαλιστή (δεν απαιτείται να είναι μεταφρασμένο εάν είναι στα 
Αγγλικά). Οι προαιρετικοί αντασφαλιστές  οι οποίοι συμμετέχουν στον κίνδυνο πρέπει να 
διαθέτουν βαθμολογία Α τάξης εάν είναι leaders και Α minus (A -) εάν είναι followers, από 
διεθνούς κύρους αναγνωρισμένες εταιρείες βαθμολόγησης, όπως Standard & Poor’s, AM BEST ή 
ανάλογες.  

7. Οποιοδήποτε άλλο τεχνικό έντυπο είναι κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου σημαντικό ή χρήσιμο 

 

2.4.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με τη τιμή ανά κατηγορία κλάδου ασφάλισης χωρίς ΦΠΑ αλλά και 
με ΦΠΑ και σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της 
διακήρυξης και θα αναφέρεται αναλυτικά η τιμή καθαρών ασφαλίστρων κάθε Τμήματος Ασφάλισης και η 
τιμή μικτών ασφαλίστρων 
Σε περίπτωση ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο κοινός συντονιστής ασφαλιστής (leader). 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης των ασφαλιστικών καλύψεων, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ειδικά σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με συνασφάλιση, το κάθε μέλος ευθύνεται αναλογικά μέχρι 
του ποσοστού συμμετοχής του.  

 Η τιμή δίνεται  σε ευρώ ανά κατηγορία ασφάλισης και θα πρέπει: 

  να δοθεί σε ευρώ (€) ανά μονάδα, αριθμητικά και ολογράφως, με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ, 

 να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για τη κάθε ασφαλιστική κατηγορία 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’)  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 
για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από το ΩΚΚ στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το ΩΚΚ, πριν από τη 
λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν το ΩΚΚ 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Το Ω.Κ.Κ. με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από το ΩΚΚ σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία περιέχει εναλλακτικές  προσφορές,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την……………………………………....και ώρα………………...... 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει το ΩΚΚ 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Το ΩΚΚ  μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το ΩΚΚ προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της (Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού -ΕΔΔ)  , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ)  καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ)  προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η ΕΔΔ  συντάσσει 
ενιαίο πρακτικό (Πρακτικό ΕΔΔ #1), το οποίο θα αποτελέσει την εισήγηση της Ε.Δ.Δ προς το αποφαινόμενο 
όργανο (Γενικό Διευθυντή). Το Πρακτικό  ΕΔΔ #1 κοινοποιείται με επιμέλεια της ΕΔΔ  στους προσφέροντες 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την έγκριση του Πρακτικού ΕΔΔ #1 από τον Γενικό Διευθυντή το ΩΚΚ  ορίζει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Η ΕΔΔ  προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις 
τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 
απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό (Πρακτικό Ε.Δ.Δ. # 2) στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
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προσωρινού αναδόχου. Η έγκριση του Πρακτικού  ΕΔΔ #2 από τον Γενικό Διευθυντή κοινοποιείται με 
επιμέλεια της ΕΔΔ  στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, το ΩΚΚ 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών το ΩΚΚ  επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται τον Γενικό Διευθυντή του ΩΚΚ  απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το ΩΚΚ  αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του 
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Το ΩΚΚ μπορεί αιτιολογημένα 
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του ΩΚΚ  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 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του ΩΚΚ για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ του ΩΚΚ  η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
(Πρακτικό ΕΔΔ #3) από την ΕΔΔ  και τη διαβίβαση του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ  για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, η οποία κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους με 
αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Το ΩΚΚ  κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Το  Ω.Κ.Κ. προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΩΚΚ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η 
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του ΩΚΚ  κατά παράβαση 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης του ΩΚΚ, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του ΩΚΚ  η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, το ΩΚΚ  
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Το ΩΚΚ  μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του ΩΚΚ και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών 
του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία 
εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του ΩΚΚ ως αναθέτουσας αρχής. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’  της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΩΚΚ έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.   

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Διάρκεια και Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης. Κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις υποχρεώσεις που συνάγονται από τον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας 
Δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα που θα του γνωστοποιηθούν από το ΩΚΚ στο πλαίσιο εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

  

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση του ΩΚΚ. 
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Το ΩΚΚ  μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε 4 ετήσιες ισόποσες δόσεις ( οκτώ για τα δύο έτη) αφού 
προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά  (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, 
ασφαλιστική ενημερότητα, καταστατικό εταιρείας και νομιμοποίηση εκπροσώπου κλπ), και εφόσον δεν 
εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της συμβάσεως και καμία υποχρέωση 
παρακράτησης και απόδοσης του οφειλόμενου ποσού στο Δημόσιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού  
Συμβουλίου του ΩΚΚ, εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση ή εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί 
με τις γραπτές εντολές του ΩΚΚ, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις . 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων του 
άρθρου  5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ, ύστερα από γνωμοδότηση Επιτροπής που θα ορίζεται κάθε 
φορά με απόφαση του ΔΣ για την εξέταση των διοικητικών προσφυγών. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ενός αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία εκτιμάται για το 
σύνολο των ασφαλιστηρίων,  όπως  αναφέρονται στο κάτωθι πίνακα για χρονικό διάστημα δύο  (2) ετών 
από την κατακύρωση του Διαγωνισμού. Τα υπό προμήθεια ασφαλιστήρια θα πρέπει να πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’.  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ασφαλιστική κάλυψη του ΩΚΚ έναντι 

1. Πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων 
2. Γενική αστική / εργοδοτική και επαγγελματική ευθύνη και 
3. Οικονομικών (χρηματικών)   απωλειών 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον  ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 66518200-6 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ασφαλιστικών καλύψεων . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο  (2) έτη. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 545.574 € πλέον ΦΠΑ % για διάρκεια 
δύο (2) ετών από την κατακύρωση του διαγωνισμού (ετήσιος προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 272.787 ), 
που προκύπτει ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 

 Πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων 54.000€ 

Γενική αστική / εργοδοτική και επαγγελματική ευθύνη και 218.000€ 

Οικονομικών (χρηματικών)  απωλειών 787€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 272.787€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ 545.574€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Α.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ / ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ) 

Α. ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  

 Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα (νοσοκομείο) 

 Λ. Αμφιθέας 23 και Προμηθέως , Π. Φάληρο  (αποθήκη που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 
αρχείων ) 

 Ελ. Βενιζέλου 27 και Καραϊσκάκη, Ν. Φάληρο (1ος όροφος  επιφανείας 220,79τμ και το μισό του 2ου 
ορόφου στον οποίο βρίσκονται δύο διαμερίσματα 92τμ και 29τμ. Τα ανωτέρω είναι κενά προς το 
παρόν, και βρίσκονται σε 3όροφη διατηρητέα οικοδομή).   

 

Β. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Γενική Αστική Ευθύνη  

 Σωματικές Βλάβες κατ΄ άτομο / κατά γεγονός:    € 500.000.- 

 Υλικές ζημιές κατά γεγονός:       € 500.000.- 

 Σωματικές Βλάβες/Υλικές Ζημιές (Ομαδικό Ατύχημα):    € 500.000.- 

 Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ασφάλισης:    € 500.000.- 

 

Εργοδοτική Ευθύνη (Υπο-όρια Γενικής Αστικής Ευθύνης):   

 Σωματικές Βλάβες κατ’ άτομο / κατά γεγονός :     € 200.000.- 

 Σωματικές Βλάβες κατά γεγονός (Ομαδικό):     € 200.000.- 

 Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ασφάλισης:   € 500.000.- 

 

Επαγγελματική Ευθύνη (Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές) – τα όρια της Επαγγελματικής Αστικής 
Ευθύνης λειτουργούν ανεξάρτητα από τα όρια της Γενικής / Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης)  

 Σωματικές Βλάβες ανά γεγονός/ κατ΄ άτομο:    € 500.000.- 

 Σωματικές Βλάβες ανά γεγονός (Ομαδικό):     € 500.000.- 

 Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ασφάλισης:   € 1.000.000.- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα ως άνω ασφαλιζόμενα όρια συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι υπερημερίας, τα δικαστικά 
έξοδα που επιδικάζονται σε βάρος του Ασφαλισμένου, καθώς και οποιαδήποτε δαπάνη του Ασφαλιστή, η 
οποία έχει σχέση με την ασφαλιστική περίπτωση και ιδιαίτερα της ανάληψης από τον ασφαλιστή 
δικαστικού αγώνα. Συμπεριλαμβάνεται επίσης και τυχόν επιδικασθείσα αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης 
ή ψυχικής οδύνης, όχι όμως πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, ούτε ποσά που επιβάλλονται για μετατροπή ή 
εξαγορά ποινής, ούτε έξοδα ποινικών δικών (περιλαμβανομένης και της δικηγορικής αμοιβής), τα οποία 
σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι βαρύνουν τον Ασφαλιστή.  

Γ. ΚΑΛΥΨΕΙΣ: 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη της ασφαλιζόμενης επωνυμίας σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του 
Α.Κ. για ζημιές (Σωματικές Βλάβες / Θάνατο και/ή Υλικές Ζημιές) συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς να 
προξενηθεί σε τρίτους (ασθενείς, πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές, συνεργάτες, συνεργαζόμενους 
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ιατρούς κ.λ.π.) με υπαιτιότητα της από κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των εγκαταστάσεων της 
(καλύπτονται και οι χώροι στάθμευσης σύμφωνα με την παρακάτω διευκρίνιση) στις τοποθεσίες, που 
αναφέρονται ανωτέρω. 

Ως Ασφαλισμένος νοείται: 

a. Οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και η εταιρία που θα κατονομάζεται στο συμβόλαιο. 

b. Μέλη του Δ.Σ., Διευθυντές της επιχείρησης ή ανώτατα διοικητικά στελέχη αυτής, που προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στον Ασφαλισμένο/Λήπτη της Ασφάλισης και δρουν εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων τους.  

c. Υπάλληλοι του Ασφαλισμένου/Λήπτη της Ασφάλισης μόνον όταν δρουν στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους. 

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:   

Loss Occurrence 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: 

Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει ζημιές (Σωματικές Βλάβες / Θάνατο και/ή Υλικές Ζημίες): 

 από τη χρήση και λειτουργία ανελκυστήρων / clarks και μηχανολογικού εξοπλισμού 

 από τη λειτουργία και συντήρηση φωτεινών επιγραφών του κτιρίου και διαφημιστικών πινακίδων εν 
γένει  

 από καπνό χωρίς εστία φωτιάς 

 από τη φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων / προϊόντων εντός των ασφαλισμένων χώρων ή αλλού, 
εξαιρουμένων ζημιών στα εμπορεύματα και αυτοκίνητα μεταφοράς.  

 από τροφική δηλητηρίαση από προϊόντα που διατίθενται εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος. 

 από πυρκαγιά / έκρηξη / βραχυκύκλωμα, διαρροή / διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, 
κλιματισμού και αποχέτευσης καθ΄υπέρβαση τυχόν ασφαλιστηρίου πυρός. Διευκρινίζεται ότι τρίτοι 
θεωρούνται και οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων όπου ο ασφαλιζόμενος είναι ενοικιαστής καθώς και 
οι ενοικιαστές όπου ο ασφαλιζόμενος είναι ιδιοκτήτης. 

 από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού, ανακαίνισης, συντήρησης, επισκευής 
υπαρχουσών οικοδομικών ή και λοιπών εγκαταστάσεων ή/και ανέγερση νέων προϋπολογισμού έως € 
50.000 ευρώ και εφόσον δεν απαιτείται άδεια πολεοδομίας. 

 από πράξεις ή παραλείψεις των στελεχών ή λοιπών εργαζομένων του ασφαλιζομένου ενώ βρίσκονται 
σε εγκαταστάσεις τρίτων για επαγγελματικούς λόγους εντός της ελληνικής επικρατείας, μέχρι ποσού € 
30.000 ανά γεγονός και αθροιστικά (προσωπική αστική ευθύνη). Εξαιρείται ρητά η επαγγελματική 
ευθύνη. 

 από την λειτουργία κινητής μονάδας πρωτοβάθμιας περίθαλψης καθώς και από και κατά την 
μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρα, κατάλληλα εξοπλισμένα και επανδρωμένα με το απαιτούμενο 
ειδικευμένο προσωπικό. Η κάλυψη αυτή δεν αφορά απαιτήσεις που καλύπτονται από ασφαλιστήριο 
κλάδου αυτοκινήτων. 

 σε οχήματα τρίτων στους χώρους στάθμευσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος συνεπεία: 

o πυρκαγιάς και ολικής κλοπής 

o σύγκρουσης / πρόσκρουσης / ανατροπής υπό την προϋπόθεση ότι οδηγούνται από υπάλληλο 
(παρκαδόρο) του Ασφαλιζόμενου 

 από πολιτικούς κινδύνους, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές (συμπεριλαμβάνονται οι 
κακόβουλες ενέργειες στη διάρκεια αυτών), τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες ενέργειες, εφόσον 



 

 

Σελίδα 35 

ο Ασφαλισμένος κριθεί Αστικώς Υπεύθυνος, με υπο-όριο € 200.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη 
την περίοδο ασφάλισης. Η εν λόγω επέκταση ισχύει για τη Γενική Αστική Ευθύνη και την Εργοδοτική 
Ευθύνη. 

 από ατυχηματική μόλυνση / ρύπανση, που θα είναι ξαφνικού, απρόβλεπτου, τυχαίου, μη 
αναμενόμενου, αιφνίδιου και ακούσιου γεγονότος με υπο-όριο € 300.000 ανά γεγονός και συνολικά 
για όλη την περίοδο ασφάλισης. Η ανωτέρω επέκταση κάλυψης ισχύει υπό την προϋπόθεση ο 
Ασφαλισμένος κριθεί αστικά υπεύθυνος. Η εν λόγω επέκταση ισχύει για τη Γενική Αστική Ευθύνη και 
την Εργοδοτική Ευθύνη. Εξαιρείται η περιβαλλοντική ευθύνη. 

 από φυσικά φαινομένα που συνιστούν ανώτερη βία οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: σεισμός, κατάρρευση, υποχώρηση, ή διάβρωση εδάφους, ολίσθηση / καθίζηση, ύψωση 
εδάφους, πλημμύρα, θύελλα, εφόσον ο Ασφαλισμένος κριθεί Αστικώς Υπεύθυνος, με υπο-όριο € 
200.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης. Η εν λόγω επέκταση ισχύει για τη 
Γενική Αστική Ευθύνη και την Εργοδοτική Ευθύνη. 

Εφαρμοζόμενη Απαλλαγή: € 10.000 μόνο για Υλικές Ζημίες ανά ζημιογόνο γεγονός 

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: 

 Επιπρόσθετα ως τρίτοι για τυχόν ατυχήματα που τυχόν συμβούν κατά την παρουσία τους στις 
εγκαταστάσεις του ιδρύματος θα θεωρούνται και οι: 

• Γραμματείς ιατρών που δεν ανήκουν στο υπαλληλικό προσωπικό του Νοσοκομείου είναι όμως σε 
8ωρη βάση εκεί. 

• Ασκούμενοι  ιατροί  (δεν πληρώνονται) ούτε έχουν σύμβαση  - υπάρχει έγκριση ή από το Δ.Σ. ή 
από τον Δ.Ι.Υ.  για την άσκηση . 

• Ιατροί (εκτός των συμβασιούχων ή αποκλειστικά εργαζόμενων στο Ω.Κ.Κ.) που ασχολούνται με 
ερευνητικά πρωτόκολλα . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει Σωματικές Βλάβες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα θα προκληθούν από 
εκφόρτωση, διασκορπισμό, απελευθέρωση ή διαφυγή μολυσματικών ή τοξικών ουσιών εντός του 
προαναφερόμενου χώρου (συμπεριλαμβανομένου και τους οποιουδήποτε κόστους για την απομάκρυνση, 
θεραπεία ή καθαρισμό αυτών των μολυσματικών ή τοξικών ουσιών), έστω και αν αποδοθεί ευθύνη στον 
Ασφαλισμένο για το γεγονός αυτό. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

 Μόλυνση (σταδιακή) – ρύπανση του περιβάλλοντος 

 Απώλεια (εξαφάνιση ή κλοπή χρημάτων, κοσμημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά, LAPTOP 
κ.α.) και εν γένει προσωπικών ειδών του προσωπικού, των ασθενών, επισκεπτών κλπ. 

 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη 

 Αστική Ευθύνη Διοικητικών και Διευθυντικών Στελεχών (D&O Liability) 

2. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου, την οποία αυτός υπέχει υπό την ιδιότητα του εργοδότη 
μόνον για τις υποχρεώσεις αυτού, οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος 
Αστικού Κώδικα έναντι του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού αυτού το οποίο απασχολείται στην 
εργασία, που περιγράφεται στο παρόν και ασφαλίζεται στο ΙΚΑ ή σε άλλον φορέα κύριας κοινωνικής 
ασφάλισης, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν από ατύχημα κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ή εξ αφορμής αυτής και όχι κάποια άλλη αιτία που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
ασφαλισμένου ή παρ΄ αυτού προστηθέντων προσώπων. Η απασχόληση του εν λόγω προσωπικού στην 
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προαναφερόμενη εργασία θα αποδεικνύεται από τις μισθοδοτικές καταστάσεις τις οποίες ο 
Ασφαλισμένος υποβάλλει στον ασφαλιστικό φορέα.    

Η εν λόγω κάλυψη ισχύει με τις ακόλουθες συμφωνίες: 

1. Υποχρέωση του Ασφαλιστή για αποζημίωση θα υφίσταται μόνο εφόσον αποδοθεί ευθύνη στον 
Ασφαλισμένο με τελεσίδικη, δικαστική απόφαση η οποία θα υποχρεώνει σε καταβολή 
αποζημίωσης. Ο Ασφαλιστικής εν τούτοις διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει, εφ΄όσον το κρίνει 
σκόπιμο, σε καταβολή αποζημίωσης και εξόφληση της απαίτησης με εξώδικο διακανονισμό πριν 
από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. 

2. Η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση το δηλωμένο από τον Ασφαλισμένο στον ασφαλιστικό 
φορέα μισθό ή ημερομίσθιο επί του οποίου υπολογίζεται η εργοδοτική εισφορά, από το οποίο θα 
αφαιρείται το ποσό που παρέχεται στον παθόντα από τον ασφαλιστικό φορέα ως ημερήσια 
αποζημίωση (παροχή) και όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 657 και 658 Α.Κ. 

3. Η παρούσα κάλυψη περιλαμβάνει επίσης και την υποχρέωση του Ασφαλισμένου για την καταβολή 
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 932 Α.Κ. 

4. Η παρούσα κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών θα 
τηρούνται ανελλιπώς όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τον Νόμο και συνηθίζονται 
σε αυτού του είδους τις εργασίες.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

Από την παρεχόμενη παρούσα κάλυψη εξαιρούνται: 

α)  Παθήσεις κήλης, κιρσών, φυματίωσης καθώς και οποιεσδήποτε ασθένειες ακόμα και αν αυτές 
χαρακτηρισθούν ατυχήματα κατά την εργασία ή συνέπεια αυτής. 

β)  Ατυχήματα που οφείλονται σε αναπηρία, επιληψία, φρενοβλάβεια, νευρασθένεια και γενικά σε 
νόσο που μπορεί να συντελέσει σε ατυχήματα κατά την εργασία. 

γ)  Ατυχήματα που οφείλονται σε πλημμελή ή μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο τον 
παθόντα, ή σε πρόθεση ή δόλο του ιδίου του παθόντα.  

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ      

Καλύπτεται η επαγγελματική ευθύνη του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, που θα οφείλεται σε: 
οποιοδήποτε σφάλμα, αμέλεια ή παράλειψη κατά την άσκηση του επαγγέλματος του μόνιμου και 
συνεργαζόμενου επιστημονικού ιατρικού προσωπικού και/ή λοιπού βοηθητικού προσωπικού, εντός των 
πλαισίων της ειδικότητας την οποία δήλωσε ο κάθε ένας και μόνο για τη δραστηριότητά τους στους 
χώρους ευθύνης της κλινικής. 

Δραστηριότητα:  Στην έννοια επαγγελματική λειτουργία, δραστηριότητα και προσφερόμενες υπηρεσίες 
συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους ιατρικές εξετάσεις, CHECK UPS, διαγνώσεις, αναλύσεις, συμβουλές, 
οδηγίες, συνταγές, επεμβάσεις κλπ που νόμιμα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ασφαλιζόμενου 
κέντρου. 

Η κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου επεκτείνεται ώστε να 
καλύπτονται και απαιτήσεις, οι οποίες θα οφείλονται:  

1. Σε οποιοδήποτε σφάλμα, αμέλεια ή παράλειψη κατά την άσκηση του επαγγέλματος όλου του 
επιστημονικού ιατρικού, ήτοι των έμμισθων και συνεργαζομένων ιατρών και/ ή του λοιπού 
παραϊατρικού / νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων του νοσοκομειακού 
κέντρου,  εντός των πλαισίων της ειδικότητας την οποία δήλωσε ο κάθε ένας και μόνο για τη 
δραστηριότητά τους εντός του Νοσοκομείου ή των εξωτερικών ιατρείων, στην κινητή  μονάδα 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Νοσοκομείου καθώς και στα  κατάλληλα εξοπλισμένα και 
επανδρωμένα ασθενοφόρα. Επίσης η κάλυψη περιλαμβάνει και την ευθύνη τυχόν προσληφθέντος 
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Ιατρού σε αντικατάσταση άλλου απουσιάζοντος λόγω αδείας ή νόσου ή άλλης αιτίας, ο οποίος όμως 
ασκεί νομίμως το Ιατρικό επάγγελμα. 

2. Σε παροχή ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση άμεσης ανάγκης έστω και αν αυτή δεν ευρίσκεται στα 
πλαίσια της ειδικότητας που έχει δηλωθεί, από τον ιατρό που την παρέχει στα πλαίσια λειτουργίας της 
κλινικής . 

3. Σε σφάλματα ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών τις οποίες ο Ασφαλισμένος ιατρός έδωσε 
στους βοηθούς του. 

4. Σε ατυχήματα τα οποία προκαλούνται από την χρήση  ελαττωματικού  φαρμακευτικού ή άλλου 
ιατρικού υλικού  και/ ή εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το ελάττωμα δεν ήταν γνωστό πριν από 
την χρήση. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ: 

Κατ΄ αντίθεση των σχετικών εξαιρέσεων  του συμβολαίου, η κάλυψη θα ισχύει και για απαιτήσεις που 
τυχόν θα προέλθουν από: 

 τη μέθη η οποία γίνεται στα κέντρα εξωσωματικής υπό την προϋπόθεση ότι αυτή γίνεται από 
αναισθησιολόγο 

 τη χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς σκοπούς 

 τη χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες 

 την πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων σε εξωτερικά ιατρεία, έστω και αν η 
επαγγελματική ειδικότητα που δηλώθηκε δεν προβλέπει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων. 

 τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας αποκλειστικά και μόνο από τον διαγνωστικό /απεικονιστικό 
εξοπλισμό. 

 θεραπεία με ακτίνες (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία πραγματοποιείται  από γραμμικό 
επιταχυντή ή μηχάνημα κοβαλτίου και / ή σωματιδιακή ακτινοβολία) στα πλαίσια της ειδικότητας 
του ιατρού Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου και ιατρού Ακτινοδιαγνώστη.  

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:    

Η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται για αποζημίωση ζημιών, οι οποίες οφείλονται σε συμβάντα που 
συνέβησαν από την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής σύμβασης και εντεύθεν και κατά τα διάρκεια 
ισχύος αυτής, και για τα οποία συμβάντα ηγέρθη απαίτηση αποζημίωσης από τον ασφαλισμένο προς την 
εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης ή κατά τη διάρκεια οιασδήποτε ανανέωσης 
αυτής. 

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σύμβαση λήξει ή λυθεί νομίμως, η εταιρία θα ευθύνεται για 
αποζημίωση ζημιών, που οφείλονται σε συμβάντα, που συνέβησαν από την ημερομηνία έναρξης της 
ασφάλισης και μέχρι τη λήξη ή λύση αυτής και δηλώθηκαν στην εταιρία εντός 60 μηνών (5 έτη) από την 
ημερομηνία λήξεως ή λύσεως της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο. 

Περίοδος αργοπορημένης δήλωσης Αξίωσης προς αποζημίωση 60 μήνες (5 έτη) 

Προϋποθέσεις κάλυψης: 

 Οι γιατροί πρέπει για όλη τη διάρκεια της παρούσας ασφάλισης να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου 
από το Ελληνικό Κράτος Πανεπιστημιακού Διπλώματος καθώς και της προβλεπόμενης από το 
νόμο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος. 

 Το ΩΚΚ οφείλει να τηρεί όλες οι τεχνικές και επιστημονικές προδιαγραφές ασφαλείας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων και να υπάρχουν σε ισχύ όλες οι απαραίτητες / απαιτούμενες 
άδειες λειτουργίας. 
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Συνομολογείται ρητώς από κοινού ότι: 

Η κάλυψη η οποία παρέχεται με την παρούσα ασφάλιση δεν περιλαμβάνει τους κάτωθι κινδύνους ή 
περιπτώσεις και συνεπώς ο Ασφαλιστής δεν θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή αποζημίωσης για 
σωματικές βλάβες, περιλαμβανομένου του θανάτου και / ή υλικές ζημιές οι οποίες θα προκληθούν από: 

1. Οποιουδήποτε είδους μεταφορικό μέσο (π.χ. αυτοκίνητο Α Βοηθειών) που καλύπτονται ή θα 
έπρεπε να καλύπτονται από ασφαλιστήριο κλάδου αυτοκινήτων. 

2. Διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, επέμβαση ή κάποιο άλλο γεγονός το οποίο ανάγεται σε χρόνο προ 
ενάρξεως της ισχύος του ασφαλιστηρίου και του οποίου το αποτέλεσμα εκδηλώθηκε κατά τη 
διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου. 

3. Εγκληματικές πράξεις, παράνομες ενέργειες, ή χρήση μη εγκεκριμένων μεθόδων ή φαρμάκων από 
τον ασφαλισμένο ιατρό. 

4. Πράξεις των ασφαλισμένων ιατρών καθώς και του βοηθητικού προσωπικού εφόσον αυτοί 
ευρίσκονται υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών. 

5. Κάθε είδους αισθητικές επεμβάσεις. Θα καλύπτονται όμως αισθητικές επεμβάσεις απαραίτητες 
για επανορθωτικούς λόγους (αποκατάσταση τραυμάτων, λειτουργικότητα μελών κ.τ.ο.) λόγω 
ατυχήματος ή λόγω γενετικής δυσπλασίας. 

6. Ακτινοθεραπεία, ραδιοθεραπεία, χρήση ραδίου, ραδιοϊσοτόπων και ατομικής ακτινοβολίας 
γενικά, εκτός των ευθυνών από βλάβες που άμεσα ή έμμεσα προκαλούνται, οφείλονται ή 
σχετίζονται με ιονίζουσες ακτινοβολίες ή ραδιενεργή μόλυνση από τον διαγνωστικό / 
απεικονιστικό εξοπλισμό. 

7. Έκθεση σε ακτινοβολία είτε για θεραπευτικούς είτε για διαγνωστικούς λόγους, η οποία θα έχει 
σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία γενετικών ανωμαλιών σε αγέννητη ζωή (έμβρυα). 

8. Απαιτήσεις από μεταβολή της γενετικής διαδικασίας (πχ στείρωση), οι οποίες δεν θα είναι άμεσο 
αποτέλεσμα σωματικής βλάβης λόγω σφάλματος ή αμέλειας του γιατρού.  

9. Κακή συντήρηση ή ποιότητα του γενετικού υλικού, εάν και εφόσον επηρεάζει δυσμενώς την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και μόνο, ενώ καλύπτονται ρητώς τυχόν σωματικές βλάβες 
από και κατά τη σχετική διαδικασία.  

10. Απαιτήσεις λόγω προσωρινής ή οριστικής αδυναμίας για μελλοντική τεκνοποίηση που θα είναι 
απόρροια μη επιστημονικά αποδεδειγμένης γυναικολογικής επεμβάσεως. 

11. Ευθύνη από μετάδοση μολυσματικών νόσων, AIDS, ανθρώπινους ιστούς, παράγωγα αίματος, 
μετάδοση του ιού HIV και των συνεπειών του, ως σωματικής βλάβης νοούμενης και της 
συναισθηματικής καταθλίψεως και/ή πνευματικής βλάβης, οι οποίες αποδεδειγμένα ή κατ΄ 
ισχυρισμό οφείλονται, επιδεινώνονται ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με το προαναφερόμενο 
σύνδρομο ή τους παθολογικούς παράγοντες αυτού. 

12. Κληρονομικούς παράγοντες που θα προκαλέσουν ασθένειες οι οποίες δεν είναι ανιχνεύσιμες με 
επιστημονικό τρόπο σε πρώιμο γενετικό στάδιο. 

13. Την παροχή ολικής αναισθησίας σε ασθενείς στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου του Ασφαλισμένου. 

14. Πράξεις ολικής ή μερικής αναισθησίας και/ή διαδικασίες παροχής αναισθησίας από οδοντίατρους 
και/ή βοηθούς αυτών, είτε στα ιδιωτικά τους ιατρεία είτε σε δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο. 

15. Ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με κλινικές δοκιμές / φαρμακευτικά τεστ. 

16. Οποιασδήποτε μορφής και τύπου απαιτήσεις που θα γεννηθούν και/ή θα εγερθούν στις ΗΠΑ ή 
στον Καναδά. 

17. Την εν γένει δραστηριότητα τράπεζας αίματος. 
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18. Πάσης φύσεως και μορφής οικονομικές ζημιές και απώλειες των τρίτων, που απορρέουν αμέσως ή 
εμμέσως από το γεγονός τυχόν αποτυχημένων εγχειρημάτων εκ μέρους της ασφαλισμένης 
επωνυμίας και των προστηθέντων της. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

93 άτομα μόνιμο ιατρικό προσωπικό 

55 σύμβουλοι ιατροί 

389 άτομα λοιπό βοηθητικό προσωπικό 

130 κλίνες 

 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:                              

Γενική Αστική Ευθύνη:  € 500 για κάθε ζημιογόνο γεγονός (αναφορικά μόνο με τις υλικές 
ζημιές)  

Επαγγελματική Ευθύνη:  Για απαιτήσεις επαγγελματικής ευθύνης όπου: 

α) θα αποδοθεί ευθύνη 100% στο νοσηλευτικό ίδρυμα και όχι σε 
ιατρό, η απαλλαγή ορίζεται στο ποσό των € 50.000 ανά απαίτηση. 

β) θα αφορά ευθύνη ιατρού, η απαλλαγή ορίζεται στο ποσό € 
100.000 ανά απαίτηση.  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ:                              

Γενική Αστική Ευθύνη & 

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη:  Ελληνική Επικράτεια 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη: Παγκοσμίως (περιλαμβανομένου ΗΠΑ/Καναδά)  

 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ:    

 Ελληνικός Νόμος και Δωσιδικία για την ερμηνεία του ασφαλιστηρίου 

 Ελληνικά Δικαστήρια 

     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: 218.000€ 

 

Β.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚIΝΔΥΝΩΝ (ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣHΣ: Υλικών Ζημιών και Διακοπής Εργασιών  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  

1) Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα (νοσοκομείο) 

2) Λ. Αμφιθέας 23 και Προμηθέως , Π. Φάληρο  (αποθήκη που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 
αρχείων ) 

3) Ελ. Βενιζέλου 27 και Καραϊσκάκη, Ν. Φάληρο (1ος όροφος  επιφανείας 220,79τμ και το μισό του 2ου 
ορόφου στον οποίο βρίσκονται δύο διαμερίσματα 92τμ και 29τμ. Τα ανωτέρω είναι κενά προς το 
παρόν, και βρίσκονται σε 3όροφη διατηρητέα οικοδομή).   

ΤΜΗΜΑ Ι   --- ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
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1) Επί των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώτου ορόφου επιφάνειας 220,79 τ.μ. και το μισό του 
δεύτερου ορόφου διαμορφωμένου σε δύο διαμερίσματα επιφάνειας 92 τ.μ. και 29 τ.μ. 
αντίστοιχα, τριώροφης διατηρητέας οικοδομής μετά υπογείου και δωματίων στην ταράτσα, 
κειμένων επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 27 & Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο. Τα ως άνω 
περιγραφόμενα ακίνητα που είναι κενά επί του παρόντος,  έχουν περιέλθει στην κατοχή του 
ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ κατόπιν σχετικού κληρονομητηρίου.   

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:      €       550.000 

2) Επί των κτιριακών εγκαταστάσεων εν γένει του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ΩΝΑΣΕΙΟΥ 
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, έτους κατασκευής 1987, συνολικού εμβαδού περίπου 8.000 τ.μ. 
αποτελούμενων από υπόγειο, ισόγειο και 8 ορόφους), και των κτιριακών βελτιώσεων αυτών, επί 
της Λ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα. 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:      € 46.500.000 

Σημείωση: Στην αξία του κτιρίου έχουν συμπεριληφθεί τα πάσης φύσεως υλικά και οι δαπάνες μελετών / 
εργατικών και επίβλεψης για την κατασκευή καινούργιου κτιρίου αντίστοιχης ποιότητας. 

Περιλαμβάνονται επίσης η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι κήποι και τα παρτέρια, τα σπιτάκια 
από fiberglass στις βεράντες του 2ου ορόφου, οι ανεξάρτητες αποθήκες προπανίου / εύφλεκτων και 
ιατρικών αερίων καθώς και οι σωληνώσεις, καλωδιώσεις, αεραγωγοί και εν γένει δίκτυα των 
εγκαταστάσεων, τα οποία οδεύουν οπουδήποτε εντός του οικοπέδου και του κτιρίου και είναι σταθερά 
συνδεδεμένα με το κτίριο, καθώς και οι πάσης φύσεως μετατροπές και βελτιώσεις που έγιναν στο κτίριο 
από την παράδοσή του και μετά. 

Τέλος στην ως άνω αναφερόμενη αξία του κτιρίου έχουν συμπεριληφθεί η αξία του Η/Μ Εξοπλισμού 
καθώς και η αξία των λοιπών εγκαταστάσεων του κτιρίου.  

3) Επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της ενοικιαζόμενης υπόγειας κτιριακής εγκατάστασης, 
επιφάνειας  1.163 τ.μ. κειμένης  επί των οδών Λ. Αμφιθέας 23 & Προμηθέως στο Παλαιό Φάληρο. 
Το ως άνω ακίνητο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος ιατρικών δεδομένων του ΩΚΚ. 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:      €       350.000 

 
4) Επί της αξίας του ιατρικού εξοπλισμού, του λοιπού εξοπλισμού καθώς και των αναλώσιμων 

υλικών, ως αυτά περιγράφονται κατωτέρω, ευρισκομένων ή ευρεθησομένων εντός των δια των 
ανωτέρω παραγράφων 2 και 3  ασφαλιζομένων κτιρίων. 

Ιατρικός Εξοπλισμός μετά των παραρτημάτων, 

εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών:     €   18.088.820 

Λοιπός Εξοπλισμός:         €    5.500.000 

Αναλώσιμα:         €    1.800.000     

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:      € 25.388.820 

Σημειώσεις: 

 Στην αξία του ιατρικού εξοπλισμού  μετά των παραρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών 
αυτών € 17.400.000 περιλαμβάνεται και εξοπλισμός αξίας € 93.362,61, ο οποίος ευρίσκεται 
ανενεργός σε αποθήκη. 

 Στην αξία των αναλωσίμων € 1.800.000 περιλαμβάνονται και αναλώσιμα τρίτων επί 
παρακαταθήκη αξίας € 100.000. 

 

Αστική Ευθύνη συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων   €      300.000 
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ   --- ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Επί της οικονομικής απώλειας του εν θέματι Νοσηλευτικού Ιδρύματος συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου 
από το Τμήμα Ι – Υλικών Ζημιών, που αφορά μόνο την αύξηση του κόστους λειτουργίας του, δηλαδή τις 
πρόσθετες δαπάνες που εύλογα θα διενεργηθούν προκειμένου να αποφευχθεί ή να περιορισθεί η μείωση 
του κύκλου εργασιών του. Περίοδος Αποζημίωσης : 12 μήνες 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:      €      500.000 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Το ως άνω ασφαλιζόμενο κεφάλαιο παρέχεται σε Α΄Κίνδυνο 

 Δεν παρέχεται συνεπεία μηχανικής βλάβης 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:    € 73.238.820 

 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ανά τοποθεσία κινδύνου): 

4. Πυρκαγιά 

5. Κεραυνός  

6. Πυρκαγιά από Δάσος 

7. Πτώση δένδρων & στύλων συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου 

8. Καπνός προερχόμενος εντός ή εκτός των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων  

9. Ευρεία Έκρηξη 

10. Ιδίες ζημίες λέβητα / δεξαμενών / εγκαταστάσεων αερίων συνεπεία εκρήξεως σε Α΄ Κίνδυνο € 
100.000 ανά γεγονός και ετησίως 

11. Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες 

12. Κακόβουλες ενέργειες, βανδαλισμός.  

13. Τρομοκρατικές ενέργειες μέχρι € 30.000.000 ανά γεγονός και ετησίως συνδυαστικά για Υλικές 
Ζημιές και Διακοπή Εργασιών (που αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας). 

14. Ζημιές βραχυκυκλωθέντος αντικειμένου (κάθε είδους μηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, μηχανήματα) με εστία πυρκαγιάς σε Α΄ Κίνδυνο € 600.000 ανά 
γεγονός και ετησίως   

15. Ζημιές βραχυκυκλωθέντος αντικειμένου (κάθε είδους μηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, μηχανήματα) άνευ εστίας πυρκαγιάς σε Α΄ Κίνδυνο € 100.000 
ανά γεγονός και ετησίως     

16. Κάλυψη Μηχανικών Βλαβών σε Α΄ Κίνδυνο € 150.000 ανά γεγονός και ετησίως. Εξαιρείται η 
κάλυψη Διακοπής Εργασιών της επιχείρησης  (που αφορά το αυξημένο κόστος λειτουργίας) 
συνεπεία μηχανικών βλαβών.  

17. Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, ανεμοστρόβιλος, τυφώνας, βροχή, χιόνι (συμπεριλαμβανομένου 
του βάρους του χιονιού), χαλάζι, παγετός 

18. Διάρρηξη / υπερχείλιση δεξαμενών ή/και σωληνώσεων εγκαταστάσεων ύδρευσης, ψύξης, 
θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, περιλαμβανομένου της αποχέτευσης 

19. Τυχαία διαρροή sprinklers  
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20. Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

21. Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων 

22. Κλοπή με διάρρηξη και/ή αναρρίχηση και/ή με βίαιη ή λαθραία είσοδο και / ή τοιχωρυχία και /ή 
κατόπιν ληστείας και/ή με απειλή χρήσης βίας σε Α΄ Κίνδυνο € 900.000 ανά γεγονός και ετησίως. 
Καλύπτονται επίσης φθορές ή βλάβες ή ζημιές που θα πραγματοποιηθούν στα ασφαλιζόμενα 
αντικείμενα (κτίριο, ηλεκτρολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίου, ιατρικά μηχανήματα και 
εξοπλισμός μετά των παραρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, λοιπού εξοπλισμού και 
αναλώσιμα) από κλοπή και / ή απόπειρα και / ή διενέργεια κλοπής 

23. Σεισμός και / ή  πυρκαγιά εκ σεισμού συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών στα θεμέλια (η 
κάλυψη του σεισμού ισχύει και για τα ασφαλιζόμενα ακίνητα επί της διατηρητέας οικοδομής 
επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 27 & Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο με διαφοροποίηση στην 
απαλλαγή ως κατωτέρω) 

24. Κατάρρευση, καθίζηση / κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων (ισχύουν τα 
όρια και οι απαλλαγές της γενεσιουργούς αιτίας) 

25. Καθίζηση / κατολίσθηση εδάφους συνεπεία τυχαίου γεγονότος (Όρος της Ένωσης) 

26. Θραύση κρυστάλλων / καθρεπτών (εξωτερικών και εσωτερικών) και επιγραφών σταθερά 
προσδεδεμένων στην οικοδομή από οποιαδήποτε αιτία σε Α΄ Κίνδυνο € 750.000 ανά γεγονός και 
ετησίως. Στο εν λόγω όριο περιλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς / τοποθέτησης και των 
ζημιών σε γράμματα / παραστάσεις, πλαίσια, μηχανισμούς, εξαρτήματα. 

27. Απομάκρυνση συντριμμάτων μέχρι € 500.000 ανά γεγονός και ετησίως     

28. Έξοδα / αμοιβές αρχιτεκτόνων κλπ επαγγελματικών ως και έξοδα αδειών κλπ σχετικών 
απαιτήσεων δημοσίων αρχών μέχρι € 150.000 ανά γεγονός και ετησίως με την προϋπόθεση ότι τα 
σχετικά κόστη έχουν συμπεριληφθεί στα ασφαλιζόμενα κεφάλαια κατά τον υπολογισμό των 
ασφαλιζομένων αξιών     

29. Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι τρίτων (μόνο για άμεσες υλικές ζημιές) συνεπεία ενός 
εκ των ασφαλιζομένων κινδύνων μέχρι € 300.000 ανά γεγονός και ετησίως    (προσαυξάνει το 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της πυρκαγιάς).  

30. Αυτόματη κάλυψη σχετικά με νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία μέχρι 10% της 
συνολικής αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων με υποχρέωση αναγγελίας / ενημερώσεως 
της Εταιρίας εντός περιόδου 60 ημερών από της απόκτησης ασφαλιστικού συμφέροντος και 
καταβολής pro rata ασφαλίστρου αναδρομικά 

31. Αυτόματη ανασύσταση κεφαλαίων κατόπιν υλικής ζημιάς με καταβολή ασφαλίστρου pro rata 
temporis. Δεν ισχύει για τους κινδύνους σεισμού και καιρικών φαινομένων καθώς και στην 
περίπτωση που ασφαλιζόμενος δεν αντικαταστήσει τα ζημιωθέντα. 

32. Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης και επανεγκατάστασης συνεπεία επέλευσης καλυπτομένου 
κινδύνου μέχρι € 200.000 ανά γεγονός και ετησίως  

33. Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας συνεπεία επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου μέχρι 
€ 50.000 ανά γεγονός και ετησίως  (εξαιρείται η κάλυψη εξόδων όταν αποκατασταθεί η 
συνηθισμένη προστασία του ακινήτου)   

34. Δαπάνες για την αποφυγή και ελαχιστοποίηση ζημιάς μετά την επέλευση καλυπτομένου κινδύνου 
(παρέχεται χωρίς υπο-όριο) 

35. Ποιοτική αλλοίωση των φαρμάκων / αναλωσίμων που ευρίσκονται εντός ψυγείων / ψυκτικών 
θαλάμων και η οποία προξενείται από διακοπή ή διαταραχή της λειτουργίας των ψυκτικών 
θαλάμων που οφείλεται άμεσα σε : 

36. Επέλευση οποιουδήποτε ασφαλισμένου κινδύνου  
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37. Τυχαία και ξαφνική διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος η οποία διαρκεί πλέον των 
12 συνεχών ωρών (εξαιρούνται απεργίες του προσωπικού της ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ) 

38. Μηχανική βλάβη των ψυγείων / ψυκτικών θαλάμων για ποσό έως € 150.000 ανά γεγονός και 
ετησίως  

39. Η κάλυψη παραμένει σε ισχύ και κατά τη διάρκεια που γίνονται οι αναγκαίες εργασίες 
συντήρησης και/ή επισκευής και/ή βελτίωσης των ασφαλιζομένων αντικειμένων και έχουν σχέση 
με τη λειτουργία της επιχείρησης. Καλύπτονται ζημιές που θα συμβούν από τις εργασίες στα 
ασφαλιζόμενα αντικείμενα, αλλά εξαιρούνται οι ζημιές στα ίδια τα υπό συντήρηση και/ή επισκευή 
και/ή βελτίωση αντικείμενα. 

40. Όρος 72 ωρών σεισμού και λοιπών φυσικών φαινομένων οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στις 
ασφαλιζόμενες αξίες (αντικείμενα), η οποία προκύπτει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια περιόδου 
72 συναπτών (συνεχομένων) ωρών, προκληθείσα από θεομηνίες ή/και γεγονότα ανωτέρας βίας 
(π.χ. σεισμός, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, κατολίσθηση, καθίζηση, παγετός κλπ), θα θεωρείται 
ένα μοναδικό γεγονός και έτσι θα αποτελεί ένα συμβάν σε σχέση με την απαλλαγή που βαρύνει 
τον ασφαλιζόμενο 

41. Όρος Πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των παγίων: Δηλούται και συμφωνείται 
ότι ο ασφαλιζόμενος δεν θα θεωρείται συνασφαλιστής εάν κατά το χρόνο της ζημιάς η αξία των 
ασφαλιζομένων αντικειμένων, υπερβαίνει κατά 10% τις ασφαλιζόμενες αξίες. Εάν το υπερβάλλον 
είναι ανώτερο του 10% τότε ο ασφαλιζόμενος θα θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον του 
10% ποσοστό. 

Τα επιμέρους όρια των ανωτέρω καλύψεων εξαιρέσει της Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνονται στο 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της πυρκαγιάς και δεν το προσαυξάνουν. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: 

 Το κτίριο και ο εξοπλισμός καλύπτονται σε αξία καινουργούς μη αφαιρουμένης παλαιότητας,, 
σύμφωνα με την από 18.01.2010 Έκθεση Εκτίμησης Αξιών της ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ και την σχετική 
αναπροσαρμογή που έγινε στις 31.12.2012 τόσο για το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της οικοδομής 
όσο και για το αντίστοιχο κεφάλαιο του εξοπλισμού.  

 Στις ασφαλιζόμενες αξίες περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% 

 Ο περιβάλλον χώρος και αντικείμενα ευρισκόμενα εν υπαίθρω  ή/και στην ταράτσα των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του εν θέματι νοσηλευτικού ιδρύματος που είναι κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο και είναι απαραίτητα για την λειτουργία των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων, και 
εφ’ όσον τηρούν τις ανάλογες προδιαγραφές, καλύπτονται για το σύνολο των παρεχόμενων 
ασφαλιστικών κινδύνων.  

 Ιατρικά και λοιπά αναλώσιμα υλικά του Νοσοκομείου καλύπτονται από ζημίες προερχόμενες εξ 
υδάτων και καιρικών φαινομένων και σε περίπτωση που είναι τοποθετημένα απευθείας στο 
δάπεδο για ποσό έως € 50.000 ανά γεγονός και ετησίως.  

 Αναφορικά με το νοσηλευτικό ίδρυμα υπάρχουν και ευρίσκονται σε κατάσταση άμεσης 
λειτουργίας τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα πυροπροστασίας. Υφίσταται σε 
ισχύ Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν κτιστεί μετά το 1960, σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό, 
με τις σχετικές άδειες που έχουν εκδοθεί από την πολεοδομία μετά το 1960. Η ανωτέρω 
προϋπόθεση δεν ισχύει για τα ασφαλιζόμενα ακίνητα στην τοποθεσία επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 
27 & Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο.  

 Τα εμπορεύματα / αναλώσιμα που ευρίσκονται σε υπόγειο και/ή ημιυπόγειο και/ή ισόγειο θα 
πρέπει να είναι τοποθετημένα σε παλέτες ή ράφια ύψους 13cm από το δάπεδο. Όμως δηλώνεται 
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και συμφωνείται ότι ιατρικά και λοιπά αναλώσιμα υλικά του Νοσοκομείου και μέχρι ποσού έως € 
50.000 ανά γεγονός και ετησίως καλύπτονται από ζημίες προερχόμενες εξ υδάτων και καιρικών 
φαινομένων και σε περίπτωση που είναι τοποθετημένα απευθείας στο δάπεδο.  

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:       

 Για  την κάλυψη Σεισμού και / ή πυρκαγιάς συνεπεία σεισμού: 1% επί του ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου. Ειδικότερα για τα ασφαλιζόμενα ακίνητα στην τοποθεσία επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 
27 & Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο, θα ισχύει απαλλαγή 3% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 
αυτής  

 Για την Καθίζηση / κατολίσθηση εδάφους συνεπεία τυχαίου γεγονότος (Όρος της Ένωσης) : 1% 
επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου. Ειδικότερα για τα ασφαλιζόμενα ακίνητα στην τοποθεσία επί 
των οδών Ελ. Βενιζέλου 27 & Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο, θα ισχύει απαλλαγή 3% επί του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου αυτής 

 Για την κατάρρευση, καθίζηση / κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων οι 
απαλλαγές της γενεσιουργούς αιτίας 

 Για την κάλυψη υδάτων / καιρικών φαινομένων / σωληνώσεων: 

o 5% σε κάθε ζημία με ελάχιστο το ποσό των € 10.000 αναφορικά με τους υπόγειους χώρους 
του νοσηλευτικού ιδρύματος  

o 5% σε κάθε ζημία με ελάχιστο το ποσό των € 7.500 αναφορικά με τους λοιπούς ορόφους 
του νοσηλευτικού ιδρύματος 

o 10% σε κάθε ζημία με ελάχιστο το ποσό των € 1.500 για τα ασφαλιζόμενα ακίνητα στην 
τοποθεσία επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 27 & Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο  

 Για τις λοιπές καλύψεις ισχύει απαλλαγή € 5.000 σε κάθε ζημία. Ειδικότερα για τα ασφαλιζόμενα 
ακίνητα στην τοποθεσία επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 27 & Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο, θα 
ισχύει απαλλαγή € 1.000 σε κάθε ζημία.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: (για το 100% του κινδύνου):  54.000€ 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  (ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ) ΑΠΩΛΕΙΕΣ  (ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 

 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

(ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ)  

        
ANTIKEIMENO ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

Τμήμα Ι – Διάρρηξη χρηματοκιβωτίου: 

Καλύπτεται  η απώλεια ή ζημιά χρημάτων, φυλασσομένων εντός χρηματοκιβωτίου συνεπεία: 

 Κλοπής/ Διαρρήξεως ή/και κλοπής ολόκληρου του χρηματοκιβωτίου, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

 Ληστείας (Hold up) μετά από επίθεση ή χρήση βίας ή απειλή επίθεσης ή χρήση βίας κατά τις εργάσιμες  
ημέρες και ώρες. 

Ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης: € 30.000. 
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Ειδική Συμφωνία: επιπρόσθετα και απώλεια ή ζημιά στο ίδιο το χρηματοκιβώτιο σε Α΄ Κίνδυνο € 
3.000 ανά περιστατικό και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 

Τμήμα ΙΙ – Μεταφορά Χρημάτων: 

Καλύπτονται χρήματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του 
Ασφαλιζομένου συνεπεία:  

 κλοπής ή ληστείας με χρήση απειλής ή και βίας που θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των 
υπαλλήλων του ασφαλιζομένου.  

 μείωσης της αντίστασης του μεταφέροντα λόγω ατυχήματος ή άλλης αιτίας που αφορά την φυσική 
του κατάσταση αποκλειστικά και μόνο κατά την διάρκεια της μεταφοράς. 

 

 Ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός / μεταφορά: € 20.000.- μετρητά  
 Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ασφάλισης:  € 60.000.- 

Δεν καλύπτονται μεταφορές χρημάτων από εταιρία security. 

 

Ασφαλιζόμενες Διαδρομές: Σημειώνεται ότι η κάλυψη της Μεταφοράς Χρημάτων ισχύει για τις 
οποιεσδήποτε διαδρομές που σχετίζονται με τις οικονομικές συναλλαγές του ασφαλιζομένου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:                   Οι ανωτέρω καλύψεις παρέχονται σε Α’ κίνδυνο. 

                       

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ:      Ελληνική Επικράτεια 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:  
 Οι μεταφορές των χρημάτων καλύπτονται με την προϋπόθεση ότι αυτές διενεργούνται  από  

υπαλλήλους του ΩΚΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση παροχής της ασφαλιστικής κάλυψης είναι η ύπαρξη 
Λευκού Ποινικού Μητρώου των ασφαλιζομένων υπαλλήλων. Οι μεταφορείς πρέπει να είναι ηλικίας 
από 21 έως 65 ετών και χωρίς φυσικά ή/και νοητικά ελαττώματα και να ευρίσκονται στην υπηρεσία 
της ασφαλιζόμενης επωνυμίας τουλάχιστον για ένα έτος.  

 Το ΩΚΚ θα πρέπει να διατηρεί καταστάσεις ή/και λογιστικά βιβλία ή/και άλλα παραστατικά 
ενημερωμένα κάθε στιγμή και σε ημερήσια βάση για όλες τις επιταγές που διακινούνται. Σε 
περίπτωση ζημιάς αναφορικά με τις επιταγές το ΩΚΚ θα αποζημιώνεται για το ασφαλιζόμενο ποσό 
μόνο εάν οι απωλεσθείσες επιταγές έχουν εξαργυρωθεί. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
αποζημιώνονται τα έξοδα επανέκδοσής τους. 

 Τα χρήματα θα βρίσκονται πάντα στη φυσική κατοχή του υπαλλήλου που θα διενεργεί την μεταφορά 
μέσα σε φάκελο ή τσάντα. 

 Στις επιταγές ημέρας θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα «Προς κατάθεση μόνο στον Λογαριασμό....». 
 Τα  χρηματοκιβώτια είναι εντοιχισμένα και πακτωμένα και δεν είναι εκτεθειμένα σε κοινή θέα.  

Πληρούν επαρκή standards πυρασφάλειας και φυσικής ασφάλειας και το ΩΚΚ διατηρεί όλα τα 
απαραίτητα και επαρκή μέτρα προστασίας και πρόληψης ζημιών ως να ήταν συνετός ανασφάλιστος. 
Υπάρχει στις εγκαταστάσεις φύλαξη σε 24ωρη βάση.  

 Κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών τα χρηματοκιβώτια εντός του οποίου φυλάσσονται οι 
ασφαλιζόμενες αξίες είναι κλειδωμένα και τα κλειδιά αυτού φυλάσσονται πάντοτε από το ΩΚΚ ή από 
ένα υπάλληλο αυτού εκτός του χώρου εντός του οποίου βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο.   

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: 787€ 

 



 

 

Σελίδα 46 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΕΕΕΣ  
 
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 ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Αριθμός της προκήρυξης 
01/2019 
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
URL της ΕΕ 
Εθνική επίσημη εφημερίδα 
- 
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) 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Χώρα: 
Ελλάδα 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
Είδος διαδικασίας 
Ανοικτή διαδικασία 
Τίτλος: 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ: 1. 
ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
Σύντομη περιγραφή: 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ Ω.Κ.Κ. ΕΝΑΝΤΙ: 1. ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΚΑΙ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
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: 
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- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 
- 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
❍ 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 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
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κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 
ε) 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 διατίθεται αυτή 
δωρεάν; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
από κοινού με άλλους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
- 
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
#1 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
Όνομα 
- 
Επώνυμο 
- 
Ημερομηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 



 

 

Σελίδα 49 

- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 
- 
 σχετικά με τη στήριξη στις 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; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, 
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό 
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε 
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές 
οντότητες. 
: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
 φορέας 
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
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). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 
του οικονομικού φορέα. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
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- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
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χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
-Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
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Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του 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; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
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 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του 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; 
Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
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 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων αράπτωμα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
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. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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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. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διακανονισμός με τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
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. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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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. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
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. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
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 
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προμήθειας. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
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σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ 
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν 
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να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
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Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του 
ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
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Ημερομηνία λήξης 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Σύσταση οικονομικού φορέα 
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα: 
Προσδιορίστε 
- 
Οικονομικοί δείκτες 
Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες (όπως η αναλογία μεταξύ 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη, στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης ή στο ΕΕΕΠ, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων ποσοστών έχουν ως 
εξής: 
Αναλογία 
- 
Περιγραφή 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου 
τύπου 
Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του 
συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και 
να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
Περιγραφή 
- 
Ποσό 
- 
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--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Αποδέκτες 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο οικονομικός φορέας, 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]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει 
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης 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 οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου 
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν 
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΙΕΤΙΑΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΙΕΤΙΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

 

Πυρός και συμπληρωματικών 
κινδύνων 

          

2 

 

Γενική αστική / εργοδοτική 
και επαγγελματική ευθύνη  

         

3 

 

Οικονομικές (χρηματικές) 
απώλειες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

Εκδότης  : ____________________________________(Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  

Ημερομηνία έκδοσης: _____/______/______ 

Προς  : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ___________________ ΓΙΑ ΠΟΣΟ __________________ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 10.900 ευρώ και ολογράφως 
ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ υπέρ της εταιρείας _______________ ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας 
των εταιρειών α) _____________, β) _____________, κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 
συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της …. /…./…., για την ανάδειξη αναδόχου για το διαγωνισμό 
για την  Ασφαλιστική Κάλυψη του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου  σύμφωνα με την υπ' αρ.  01/2019. 
Διακήρυξή σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
της εν λόγω Εταιρείας / Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852–855, 862–864 και 866–869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι 
η (εταιρεία) _______________ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 
οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 
(εταιρείας) _______________ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις __/__/____ οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς 
η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη 
εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς 
του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Υποδείγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

Εκδότης : ________________________________________________(Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) 

Ημερομηνία έκδοσης: _____/______/______ 

Προς : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ___________________ ΓΙΑ ΠΟΣΟ __________________ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των _____________ ευρώ και 
ολογράφως ____________________ υπέρ της εταιρείας _______________ ή σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας των εταιρειών α) _____________, β) _____________, κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από __/__/____ Σύμβασης Προμήθειας με αριθμό ............, 
που αφορά στον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ............., με αντικείμενο την  Ασφαλιστική Κάλυψη του 
Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού, σύμφωνα με την υπ' αρ 01/2019 Διακήρυξή σας. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852–855, 862–864 και 866–869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι 
η (εταιρεία) _______________ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 
οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 
(εταιρείας) _______________ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η 
παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. 
Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 

6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει 
να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται 
η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

8.  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.      

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 


