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Α. Εισαγωγή - Πεδίο εφαρμογής και Επισκόπηση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας  

1.  Πεδίο εφαρμογής της Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

α. H Εταιρεία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» (στο εξής «ΚΠΙΣΝ» ή 

«Αναθέτουσα Αρχή») επιθυμεί να αναθέσει την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών για 

Ζημιές Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου) (οι «Ασφαλιστικές 

Υπηρεσίες»), σε κατάλληλα ειδικευμένους και έμπειρους οργανισμούς/ασφαλιστικές 

εταιρείες (οι «Διαγωνιζόμενοι»), οι οποίοι θα αναλάβουν την παροχή των Ασφαλιστικών 

Υπηρεσιών είτε με τη μορφή συνασφαλιστικού σχήματος είτε ως Μόνος Ασφαλιστής (βλ. 

παρακάτω ορισμούς), με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή, μέσω μίας διαγωνιστικής διαδικασίας (η 

«Διαγωνιστική Διαδικασία» ή ο «Διαγωνισμός»), που πρόκειται να διενεργηθεί βάσει 

αυτής της Διακήρυξης ( η «Διακήρυξη»).  

β. Αντικείμενο της σύμβασης που θα κατακυρωθεί σύμφωνα με την Διακήρυξη είναι η: 

«Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης για Ζημίες Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά 

Παντός Κινδύνου) για ένα (1) έτος» (το «Ασφαλιστήριο» ή η «Ασφαλιστική Σύμβαση»). 

γ. Οι Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ταξινομούνται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού 

λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66515200.  

δ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των € 287.000 για ένα (1) έτος που 

αντιπροσωπεύει το συνολικό ετήσιο κόστος της ζητούμενης Ασφαλιστικής Σύμβασης 

(ενδεικτικά, το καθαρό ασφάλιστρο και οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις που μπορεί να 

ισχύουν για τον ασφαλιστή). Οφείλει να σημειωθεί ότι το ΚΠΙΣΝ απαλλάσσεται από το 

φόρο ασφαλίστρου σύμφωνα με τον Ν. 3785/2009. 

ε.  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε έξι (6) φάσεις μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση. 

στ.  Η ασφαλιστική κάλυψη Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου) 

του ΚΠΙΣΝ (εν συντομία ο «Κίνδυνος») μπορεί να αναληφθεί πλήρως (100%) από μία μόνο 

ασφαλιστική εταιρεία («Μόνος Ασφαλιστής»). 

ζ. Σε περίπτωση συνασφάλισης, το ποσοστό συμμετοχής ενός υποψήφιου Leader στο 

συνασφαλιστικό σχήμα δε θα είναι μικρότερο από 20%. 

η. Οι υποψήφιοι Leaders, οι οποίοι τελικώς δεν θα επιλεγούν ως Leader για την δημιουργία 

ενός συνασφαλιστικού σχήματος, μπορούν να συμμετάσχουν στο συνασφαλιστικό σχήμα 

ως Followers, εφόσον η επιλογή αυτή έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής τους (η 

«Αίτηση Συμμετοχής»). 

θ. Οι Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά τους (η 

«Προσφορά») για Ασφαλιστικές Υπηρεσίες κάλυψης Ζημίας Περιουσίας και Διακοπής 
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Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου) λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται 

με την παρούσα Διακήρυξη (συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων της), τις 

πληροφορίες αξιολόγησης του Κινδύνου (τα «Στοιχεία Underwriting») που θα 

παρασχεθούν από την Δικηγορική Εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» για λογαριασμό του 

ΚΠΙΣΝ (βλ. τόπο παραλαβής κατωτέρω υπό Β.3.2.), σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης, και σύμφωνα με το περιεχόμενο της Ασφαλιστικής Σύμβασης του 

Παραρτήματος VI της Διακήρυξης. 

ι. Οι Προσφορές που υποβάλλονται θα έχουν χρονική διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) μηνών 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των Προσφορών. 

ια. Το νόμισμα για τις Οικονομικές Προσφορές, τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια, τα 

εκπιπτόμενα ποσά και τα όρια κάλυψης θα είναι σε ευρώ (€). 

ιβ. Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης θα είναι για περίοδο ενός (1) έτους. Η σύμβαση 

μπορεί να επεκταθεί ή να ανανεωθεί για δύο επιπλέον περιόδους έως και είκοσι τεσσάρων 

(24) μηνών (δώδεκα και δώδεκα μήνες αντίστοιχα), σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης. 

ιγ. Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Ασφαλιστήριο (ο «Ανάδοχος») θα 

μπορεί να αντικαταστήσει, κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, τους 

αντασφαλιστές που υπέδειξε στην προσφορά τους με αντασφαλιστές της ίδιας ή καλύτερης 

αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης του ΚΠΙΣΝ. 

ιδ. Η Προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης την 05.08.2020.  

2. Κρίσιμοι Ορισμοί 

ΜΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: η ασφαλιστική εταιρεία που υποβάλλει προσφορά για την κάλυψη 

του Κινδύνου κατά 100%  

ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Συνασφάλιση νοείται η ασφαλιστική κάλυψη ενός Κινδύνου από 

περισσότερες από μια ασφαλιστικές εταιρείες. Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια και τα 

ασφάλιστρα κατανέμονται συνασφαλιστικά με σύμμετρη αναλογία στις συνασφαλίστριες 

εταιρείες σύμφωνα με το ποσοστό εκάστης στον ασφαλισμένο Κίνδυνο. Κάθε 

συνασφαλίστρια εταιρεία είναι υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο μέχρι το ποσοστό 

συμμετοχής της στην ασφαλιστική κάλυψη. 

LEADER / ΗΓΕΤΗΣ: Η ασφαλιστική εταιρεία που αναλαμβάνει την τεχνική και διαχειριστική 

ηγεσία ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε μια ομάδα συνασφάλισης με τη συναίνεση του 

συμβαλλομένου ή και του ασφαλισμένου και των συνασφαλίστριων εταιρειών.  

Ο LEADER εξουσιοδοτείται να διεκπεραιώνει κάθε πράξη (όπως ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά δηλώσεις, αλληλογραφία, διακανονισμός ζημιών κλπ) που αφορά στην 

ασφάλιση και δεσμεύει τις λοιπές συνασφαλίστριες εταιρείες, οι δε αποφάσεις της θα είναι 



 

4 

 

a priori αποδεκτές από τις λοιπές συνασφαλίστριες εταιρείες με την προϋπόθεση της 

προηγούμενης συνεννόησης με αυτές.  

FOLLOWER: Ασφαλιστική εταιρεία που συμμετέχει στην ομάδα συνασφάλισης και 

ακολουθεί τους όρους ασφάλισης και το ασφάλιστρο που καθορίζονται από τον LEADER. 

Οι άλλοι συμμετέχοντες ασφαλιστές (συν-ασφαλιστές), αναγνωρίζουν όλες τις αποφάσεις 

που έλαβε ο LEADER ως δεσμευτικές για αυτούς. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για οποιαδήποτε 

επιβεβαίωση νέας κάλυψης ή επέκτασης της υφιστάμενης κάλυψης, παράταση της 

περιόδου ασφάλισης, μεταβολές των ασφαλίστρων ή τροποποίηση των διατάξεων που 

διέπουν τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. 

ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ (LEADER και FOLLOWERS): είναι υπεύθυνοι καθένας ξεχωριστά και μέχρι 

το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην ασφαλιστική κάλυψη. Η τεχνική και 

διαχειριστική ηγεσία αυτής της ασφάλισης ανατίθεται και διενεργείται από τον LEADER, ο 

οποίος αναγνωρίζεται τόσο από τους συνασφαλιστές όσο και από τον Ασφαλιζόμενο ως o 

Ηγέτης Ασφαλιστής. 

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : σημαίνει ένωση προσώπων ή κοινοπραξία. 

3. Επισκόπηση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

Το ΚΠΙΣΝ διεξάγει δια της παρούσας έναν Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί σε έξι (6) 

φάσεις (η «Φάση» ή οι «Φάσεις»), ζητώντας Αιτήσεις Συμμετοχής από κατάλληλα 

ειδικευμένους και έμπειρους Διαγωνιζόμενους, με σκοπό να ανατεθεί η παροχή 

ασφαλιστικών υπηρεσιών για ζημιές Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός 

Κινδύνου) (Φάση 1). Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 1 και την αξιολόγηση των Αιτήσεων 

Συμμετοχής, μόνο οι προεπιλεγέντες κατά την φάση αυτή Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν 

τις Τεχνικές και Οικονομικές Προσφορές τους, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

Οφείλει να σημειωθεί ότι δεδομένης της φύσεως της σύμβασης που πρόκειται να 

κατακυρωθεί και προκειμένου οι Διαγωνιζόμενοι να προετοιμάσουν τις Προσφορές τους 

(τόσο τις Τεχνικές όσο και τις Οικονομικές), οι πληροφορίες αξιολόγησης του Κινδύνου 

(Στοιχεία Underwriting) είναι στην διάθεση των Διαγωνιζομένων για παραλαβή από την 

Δικηγορική Εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» για λογαριασμό του ΚΠΙΣΝ, με την δημοσίευση 

της Διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση υπογραφής μίας Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας, 

μεταξύ του ενδιαφερόμενου Διαγωνιζόμενου και του ΚΠΙΣΝ, η οποία προσαρτάται στην 

παρούσα (Παράρτημα V) (λεπτομερώς υπό B.1.4 κατωτέρω). Περαιτέρω, μετά την 

αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς (Φάση 2), θα ανοιχθούν μόνον οι Οικονομικές 

Προσφορές, όσων Διαγωνιζόμενων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν ως τεχνικά αποδεκτές. 

Οι Οικονομικές Προσφορές  θα αξιολογηθούν σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση μόνο την τιμή (Φάση 3). Εάν 

κριθεί απαραίτητο και σε περίπτωση που κανένας Διαγωνιζόμενος δεν καλύπτει ως Μόνος 

Ασφαλιστής το 100% των αιτούμενων Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, τότε η επιλεχθείσα 

Προσφορά ενός Leader δύναται (κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΚΠΙΣΝ) να παρουσιαστεί 

σε άλλους Διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα έχουν επιλέξει να συμμετέχουν ως «Leader» 

ή/και «Follower» ή «Follower», σε ένα συνασφαλιστικό σχήμα, με σκοπό να επιτευχθεί 
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πλήρης ασφαλιστική κάλυψη μέσω του σχήματος αυτού (Φάση 4). Εάν κριθεί απαραίτητο, 

διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα με τους Followers, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα 

να αναπροσαρμόσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στη συνασφάλιση, προκειμένου το 

ΚΠΙΣΝ να κατακυρώσει την ασφαλιστική κάλυψη του ασφαλιστέου Κινδύνου σε ποσοστό 

100% (Φάση 5). Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την Φάση 6 (υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) και την σύναψη του Ασφαλιστηρίου. 

Β. Οδηγίες προς τους Διαγωνιζόμενους 

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής των Διαγωνιζομένων και οι Προσφορές πρέπει να καταρτίζονται και 

να υποβάλλονται σε αυστηρή συμφωνία με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

1. Γενικά 

1.1 Μέχρι την ημερομηνία και ώρα και στο μέρος που ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα 

υπό B.3.1.1, οι Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τις Αιτήσεις Συμμετοχής τους 

προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως απαιτείται από την παρούσα. 

1.2 Εάν οι Διαγωνιζόμενοι χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις από το 

ΚΠΙΣΝ προκειμένου να υποβάλουν τις Αιτήσεις Συμμετοχής ή τις Προσφορές τους, μπορούν 

να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς το ΚΠΙΣΝ αποκλειστικά στην ακόλουθη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tender.insurance@snfcc.org.  

Το ΚΠΙΣΝ θα δέχεται τις ερωτήσεις και τις αιτήσεις για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

διευκρίνιση το αργότερο έως πέντε (5) ημέρες πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία και 

Ώρα υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής (βλ. κατωτέρω υπό B.3.1.1), καθώς και έως δύο 

(2) ημέρες πριν από την υποβολή των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, όπως θα 

ορίζεται κάθε φορά από το ΚΠΙΣΝ. Όλες οι απαντήσεις που θα δίδονται από το ΚΠΙΣΝ και οι 

σχετικές ερωτήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ.  

1.3 Σημειώνεται, ότι το ΚΠΙΣΝ δεν έχει καμία υποχρέωση να απαντήσει σε οποιαδήποτε 

ερώτηση ή αίτηση διευκρίνησης. Το ΚΠΙΣΝ δύναται κατά τη διακριτική του ευχέρεια να 

παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες στους Διαγωνιζόμενους. Οι πληροφορίες αυτές και οι 

διευκρινήσεις που παρέχονται από το ΚΠΙΣΝ θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος των 

εγγράφων  του Διαγωνισμού και της Διακήρυξης. 

1.4 Το κείμενο της Διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ 

(www.snfcc.org/tenders). 

Τα Στοιχεία Underwriting θα παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους Διαγωνιζόμενους στην 

Δικηγορική Εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» για λογαριασμό του ΚΠΙΣΝ, μετά την 

δημοσίευση της Διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση υπογραφής μίας Συμφωνίας 

Εμπιστευτικότητας μεταξύ του Διαγωνιζόμενου, προσηκόντως εκπροσωπούμενου και του 

ΚΠΙΣΝ (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V).  

mailto:tender.insurance@snfcc.org
http://www.snfcc.org/tenders
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Σημειώνεται ότι τα Στοιχεία Underwriting θα παραδίδονται σε δεόντως και προσηκόντως 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου Διαγωνιζόμενου. Η εκπροσώπηση αυτή 

θα αποδεικνύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: 

Απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου του Διαγωνιζόμενου, βάσει της οποίας ο 

Διαγωνιζόμενος εξουσιοδοτεί νομίμως και ειδικώς τον εκπρόσωπο που υπογράφει για 

λογαριασμό του ενδιαφερόμενου Διαγωνιζόμενου τη συνημμένη στο Παράρτημα V 

Συμφωνία Εμπιστευτικότητας και τον εκπρόσωπο που παραλαμβάνει τα Στοιχεία 

Underwriting. 

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί, κατά την διακριτική του ευχέρεια, να ζητήσει οποιαδήποτε άλλη 

πρόσθετη τεκμηρίωση, δικαιολογητικό ή πληροφορία από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο 

Διαγωνιζόμενο, αναφορικά με την νόμιμη εκπροσώπησή του, πριν από την υπογραφή της 

Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας και την παροχή των Στοιχείων Underwriting, καθώς και σε 

οποιοδήποτε άλλη φάση της διαδικασίας. 

1.5 Το ΚΠΙΣΝ δεν θα καταβάλει και δεν θα είναι υπεύθυνο, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 

για καταβολή οποιωνδήποτε εξόδων ή δαπανών των Διαγωνιζόμενων, σχετικά με τον 

Διαγωνισμό. 

1.6  Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στους Διαγωνιζόμενους από το ΚΠΙΣΝ πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικές μη γνωστοποιήσιμες σε οποιοδήποτε τρίτο και 

δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός από την προετοιμασία του 

παρόντος Διαγωνισμού. 

1.7 Το ΚΠΙΣΝ διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική του ευχέρεια να διενεργεί ελέγχους 

και επαλήθευση των υποβαλλόμενων πληροφοριών / δικαιολογητικών. 

1.8 Η Διαγωνιστική Διαδικασία, η ανάθεση και η εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύμβασης 

διέπονται από την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία και όλοι οι όροι ή 

προϋποθέσεις πρέπει να εφαρμόζονται ή / και να ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτή. 

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

2.1 Οι επιλέξιμοι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι: 

• Οικονομικοί φορείς, ασφαλιστικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων 

(συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών) που ασκούν δραστηριότητες ασφάλισης, οι οποίες 

έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία στην 

ιδιωτική ασφάλιση. Η συμμετοχή είναι επίσης ανοικτή σε αλλοδαπές ασφαλιστικές 

εταιρείες ή ενώσεις Διαγωνιζόμενων που ασκούν δραστηριότητες ασφάλισης 

(συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων - κοινοπραξιών) οι οποίες έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και διατηρούν την κεντρική τους διοίκηση ή την 

καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε χώρα που έχει προσχωρήσει 

σε ένωση ή διμερή συμφωνία με την ΕΕ, επιτρέποντας τη συμμετοχή σε Δημόσιους 
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Διαγωνισμούς των Αρχών Ασφαλιστήριων Συμβολαίων, οι οποίοι μπορούν επίσης να 

αναφερθούν στο εξής «Διαγωνιζόμενοι» ή «Εταιρείες». 

Ο κάθε Διαγωνιζόμενος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό περισσότερες από 

μία φορές (είτε ατομικά είτε παράλληλα μέσω συνδεδεμένης ή θυγατρικής εταιρείας είτε 

παράλληλα ως μέλος περισσότερων από μία ενώσεων ή κοινοπραξιών ). 

Οι μεσίτες ασφαλειών, οι ασφαλιστικοί πράκτορες και κάθε είδους ασφαλιστικοί 

διαμεσολαβητές δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και να υποβάλλουν 

προσφορά. 

2.1.1  Ενώσεις Εταιρειών 

Οπουδήποτε στη Διακήρυξη γίνεται αναφορά σε Ένωση Εταιρειών σημαίνει ένωση 

προσώπων ή Κοινοπραξία. 

Η νομική σύσταση μίας Ένωσης Εταιρειών δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή 

στoν παρόντα Διαγωνισμό.  

Η Αίτηση Συμμετοχής και/ή η Προσφορά που υποβάλλεται από μία Ένωση Εταιρειών  

πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Η Αίτηση Συμμετοχής και/ή η Προσφορά θα υπογραφεί είτε α) από όλα τα μέλη μίας 

Ένωσης Εταιρειών, είτε β) από τον κοινό νόμιμο εκπρόσωπο της Ένωσης Εταιρειών. Το 

όνομα του υπογράφοντος πρέπει να εκτυπώνεται κάτω από κάθε υπογραφή. 

β) Η Αίτηση Συμμετοχής και/ή η Προσφορά να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο της 

συμφωνίας της Ένωσης Εταιρειών που έχει συναφθεί και έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη 

της Ένωσης Εταιρειών. 

Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον στην εν λόγω 

συμφωνία: 

 Τα μέλη της Ένωσης Εταιρειών θα είναι πλήρως, από κοινού και αλληλέγγυα 

υπεύθυνα για την εκτέλεση των Ασφαλιστικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και ότι σε περίπτωση που ένα από τα μέλη παύσει να 

είναι μέλος της Ένωσης Εταιρειών ή / και τίθεται σε εκκαθάριση ή σε οποιαδήποτε 

αντίστοιχη κατάσταση, τότε το (τα) υπολειπόμενο (-α) μέλος (-η) έχει την πλήρη 

υποχρέωση να πραγματοποιεί και να ολοκληρώνει τις Ασφαλιστικές Υπηρεσίες και 

θα είναι εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί όλους τους πόρους που παρέχονται από 

οποιοδήποτε μέρος της Ένωσης Εταιρειών. 

 Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης Εταιρειών σε αυτήν, που 

παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση της Ένωσης Εταιρειών, η περιγραφή του μέρους του 

Ασφαλιστηρίου που θα αναλάβει κάθε μέλος της Ένωσης Εταιρειών συμπεριλαμβάνεται 

επίσης στην εν λόγω συμφωνία. 

  Το όνομα του μέλους της Ένωσης Εταιρειών, ο οποίος διορίζεται ως επικεφαλής 

της Ένωσης Εταιρειών και, υπό την ιδιότητά του αυτή, έχει εξουσιοδοτηθεί να 

λαμβάνει εντολές και να ενεργεί βάσει εντολών του ΚΠΙΣΝ για λογαριασμό της 

Ένωσης Εταιρειών μετά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου και για θέματα 

εκπροσώπησης. 

 Ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών. 

Επί ποινή απόρριψης της Αίτησης Συμμετοχής και/ή της Προσφοράς: 

Ο επικεφαλής της Ένωσης Εταιρειών θα πρέπει να είναι μια εταιρεία με ελάχιστο ποσοστό 

συμμετοχής  πενήντα τοις εκατό (50%) στην Ένωση Εταιρειών. 

2.2 Κάθε Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να είναι είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα 

και κάθε προεπιλεγμένος Διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία Προσφορά. Όλες οι 

δηλώσεις/αναφορές και όλα τα δικαιολογητικά στην Προσφορά πρέπει να είναι είτε στην 

ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. 

2.3 Το νόμισμα της Προσφοράς πρέπει να είναι σε Ευρώ. 

2.4 Οι τιμές πρέπει να εξαιρούν την προμήθεια του διορισμένου ασφαλιστικού συμβούλου 

του ΚΠΙΣΝ και να διακρίνουν μεταξύ του καθαρού ασφαλίστρου και άλλων φόρων, π.χ. 

δικαίωμα ασφαλίστρου κλπ. Ειδικότερα, οι τιμές πρέπει να παρέχονται με την ακόλουθη 

μορφή: 

• Καθαρό ετήσιο ασφάλιστρο 

• Άλλες επιβαρύνσεις (εάν υπάρχουν) 

• Μικτό ετήσιο ασφάλιστρο 

Σημειώστε ότι το ΚΠΙΣΝ απαλλάσσεται από τον φόρο ασφάλιστρου, σύμφωνα με το Ν. 

3785/2009. 

2.5  Οι Προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια ανάθεσης αξιολόγησης 

που καθορίζονται από το ΚΠΙΣΝ και, επίσης, να συμμορφώνονται με το συνημμένο 

Ασφαλιστήριο (Παράρτημα VΙ). ΔΕΝ επιτρέπονται παρεκκλίσεις από την διατύπωση  του 

Ασφαλιστηρίου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και τα κριτήρια ανάθεσης δεν 

μεταβάλλονται ούτε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η συμμετοχή στον 

Διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης (και των 

παραρτημάτων αυτής).   

3. Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής και Προσφορών 



 

9 

 

3.1 Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα 

3.1.1 Οι Αιτήσεις Συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Δικηγορικής 

Εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» για λογαριασμό του ΚΠΙΣΝ (παρακαλούμε δείτε υπό Β.3.2 

κατωτέρω), είτε από τους Διαγωνιζόμενους αυτοπροσώπως, είτε με συστημένο 

ταχυδρομείο ή με συστημένο courier, μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, στις 

17:00, τοπική ώρα Ελλάδος (Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα). Η Δικηγορική Εταιρεία 

«ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» θα δέχεται Αιτήσεις Συμμετοχής και Προσφορές για λογαριασμό του 

ΚΠΙΣΝ που θα υποβάλλονται εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) μόνον μεταξύ 

των ωρών 10:00-17:00, τοπική ώρα Ελλάδος. 

Σε περίπτωση που υποβληθούν Αιτήσεις Συμμετοχής/Προσφορές μέσω ταχυδρομείου ή 

κούριερ, ως ημερομηνία και ώρα υποβολής νοείται η ημερομηνία και ώρα κατά την οποία ο 

φάκελος εισέρχεται στα γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» και 

παραλαμβάνεται από αυτήν για λογαριασμό του ΚΠΙΣΝ. 

Οι προσφορές από τους προεπιλεγμένους Μόνους Ασφαλιστές ή Leaders πρέπει να 

υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης 

για την υποβολή των Προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση αυτή. 

3.1.2 Αιτήσεις Συμμετοχής και Προσφορές που υποβάλλονται μετά την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα  δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

3.1.3 Αιτήσεις Συμμετοχής και Προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένους 

φακέλους σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο όλων των απαιτούμενων εγγράφων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

"Πρωτότυπο" στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης σημαίνει επίσης οποιοδήποτε ακριβές 

αντίγραφο  πρωτοτύπου εγγράφου, επικυρωμένο είτε από αρμόδια αρχή είτε από 

δικηγόρο, είτε από συμβολαιογράφο. 

3.1.4 Οι Αιτήσεις Συμμετοχής και οι Προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις από κάθε άποψη 

και να συμμορφώνονται με όλους τους όρους της Διακήρυξης και τον Νόμο.  Στις Αιτήσεις 

Συμμετοχής πρέπει να ορίζονται ρητά και με σαφήνεια τα στοιχεία επικοινωνίας του 

Διαγωνιζομένου και ιδίως η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), στην οποία θα 

γνωστοποιούνται στον Διαγωνιζόμενο όλες οι ανακοινώσεις και πράξεις του ΚΠΙΣΝ σχετικά 

με τον Διαγωνισμό, προς γνώση του Διαγωνιζομένου και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την 

συμμετοχή του ο Διαγωνιζόμενος πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδέχεται τον τρόπο αυτό 

επικοινωνίας από το ΚΠΙΣΝ. 

3.1.5 Η αποσφράγιση των Αιτήσεων Συμμετοχής θα διεξαχθεί από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού που διορίζεται από το ΚΠΙΣΝ, στα γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας 

«ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, και ώρα 15:00. 
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3.1.6 Κάθε φορά που στην παρούσα Διακήρυξη ζητείται υπεύθυνη ή οποιαδήποτε άλλη 

δήλωση, καθώς και στην περίπτωση του ΕΕΕΣ, δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής επί αυτής, εκτός και αν ορίζεται ρητά το αντίθετο στη Διακήρυξη. 

3.1.7 Σύμφωνα με το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68/2020), η 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία 

Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi».  

3.2  Τόπος 

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής και οι Προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη 

διεύθυνση των γραφείων της δικηγορικής εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» για λογαριασμό 

της ΚΠΙΣΝ: 

ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΜΗΡΟΥ 11 

106 72-Αθήνα, 

ΕΛΛΑΔΑ 

Αριθμός τηλεφώνου: (+30) 210-3380095 

Υπόψιν: Κας Φαίης Καρκαντζού 

3.3. Σύστημα Σφραγισμένων Φακέλων 

3.3.1 Οι Αιτήσεις Συμμετοχής, οι Προσφορές και τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης πρέπει να 

υποβάλλονται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης: 

(α)  Αίτηση Συμμετοχής: ένας σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την Αίτηση 

Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, στην οποία Αίτηση Συμμετοχής θα αναφέρεται ρητά η 

απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου του Διαγωνιζόμενου να συμμετάσχει στο 

Διαγωνισμό καθώς και η θέση που προτίθεται να αποκτήσει («Μόνος Ασφαλιστής», 

«Leader» ή  «Leader ή/και Follower» ή «Follower»), μαζί με υπογεγραμμένο ΕΕΕΣ 

(Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, σύμφωνα με το πρότυπο που παρατίθεται στο 

Παράρτημα Ι) και οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο έγγραφο-δικαιολογητικό σύμφωνα με 

την παράγραφο Γ.1.5.1 (δηλ. τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το πρότυπο που 

παρατίθεται στο Παράρτημα VII και τα πρακτικά του αρμόδιου οργάνου του 

Διαγωνιζομένου που εκτίθενται στην άνω παράγραφο), 

(β)  Προσφορά (από «Mόνο Ασφαλιστή»  ή «Leader» ή «Leader ή/και Follower» 

μόνο): ένας σφραγισμένος φάκελος που περιέχει (i) σφραγισμένο υπο-φάκελο με την 

Τεχνική Προσφορά  (υπόδειγμα παρέχεται στο Παράρτημα ΙΙ) μαζί με (ii) σφραγισμένο υπο-

φάκελο με την Οικονομική Προσφορά (υπόδειγμα παρέχεται στο Παράρτημα ΙΙΙ). Σε 

περίπτωση που οι Διαγωνιζόμενοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε ένα συνασφαλιστικό 
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σχήμα, οι φάκελοι αυτοί θα υποβάλλονται μόνο από τους «Leader» και «Leader ή/και 

Follower», μαζί με οποιoδήποτε άλλο έγγραφο-δικαιολογητικό που απαιτείται από τις 

παραγράφους Γ.2 και Γ.3 κατωτέρω, 

(γ)  Προσφορά-ποσοστό συμμετοχής (από «Follower» και «Leader ή/και Follower» 

μόνο): ένας σφραγισμένος φάκελος που περιέχει το δεσμευτικό ποσοστό συμμετοχής και 

τη συμφωνία τους με την Οικονομική Προσφορά του επιλεγέντος Leader (υπόδειγμα 

παρέχεται στο Παράρτημα IV), από τους Διαγωνιζόμενους που έλαβαν μέρος στο 

Διαγωνισμό ως «Follower» και ως «Leader ή / και Follower» (οι τελευταίοι, σε περίπτωση 

που η Οικονομική Προσφορά τους ως Leader δεν επιλέχθηκε ως τέτοια) και 

(δ) Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: ένας σφραγισμένος φάκελος που περιέχει τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου/ασφαλιστή (τα «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης»). 

Διευκρινίζεται ότι οι Διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν μόνο ως «Followers» θα υποβάλουν 

αρχικά μόνο το σφραγισμένο φάκελο που αναφέρεται ανωτέρω υπό Β.3.3.1(α) δηλώνοντας 

σαφώς στην Αίτηση Συμμετοχής και τη θέση τους (δηλαδή ως «Followers»). 

3.3.2 Στους σφραγισμένους φακέλους πρέπει να καταγράφονται τα εξής: 

• Η προαναφερθείσα διεύθυνση της Δικηγορικής Εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» (όρος 

Β.3.2 της Διακήρυξης) 

• Οι λέξεις: Διαγωνισμός του ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης 

Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου)» 

• Οι λέξεις: Διαγωνιζόμενος: επωνυμία και διεύθυνση του Διαγωνιζόμενου 

• Οι ενδείξεις ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, κατά περίπτωση. 

Οι Διαγωνιζομένοι υποχρεούνται να αναγράφουν τα ως άνω στοιχεία στους φακέλους. 

Γ. Κριτήρια Επιλογής και Αξιολόγηση Αιτήσεων Συμμετοχής και Προσφορών 

1. Ποιοτικά κριτήρια επιλογής που αξιολογούνται κατά τη Φάση 1 

1.1 Λόγοι αποκλεισμού 

Ένας Διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την συμμετοχή στην τρέχουσα Διαγωνιστική 

Διαδικασία εάν προκύψει ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1.1.1 Εάν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη 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), 
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β) δωροδοκία, 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 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 (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό δίκαιο, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE 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 αντίστοιχα, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE 

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 (EE 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 (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (A.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές. Σε όλες τις υπόλοιπες 

περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

1.1.2 Ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία Διαγωνισμού, όταν 

το ΚΠΙΣΝ γνωρίζει ότι ο Διαγωνιζόμενος 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 νομικές 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με εκείνες της Ελλάδας. 



 

13 

 

1.1.3. Η συμμετοχή ενός Διαγωνιζομένου στον παρόντα Διαγωνισμό αποκλείεται σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Εάν το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αποδείξει με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο παραβίαση των ως 

άνω ισχυουσών υποχρεώσεων, των παραγράφων Γ.1.1.1 και Γ.1.1.2,  

β. Εάν ο Διαγωνιζόμενος 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 στις εφαρμοστέες εθνικές 

διατάξεις νόμου και κανονισμούς, 

γ. Εάν το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο Διαγωνιζόμενος είναι 

ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, γεγονός που καθιστά αμφίβολη την 

ακεραιότητά του, 

δ. Εάν το ΚΠΙΣΝ έχει επαρκώς εύλογες ενδείξεις για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 

Διαγωνιζόμενος έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους Διαγωνιζόμενους με σκοπό τη νόθευση 

του ανταγωνισμού, 

ε. Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με 

άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, 

ζ. Εάν μια στρέβλωση/νόθευση του ανταγωνισμού από την προηγούμενη συμμετοχή των 

Διαγωνιζόμενων στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, 

η. Εάν ο Διαγωνιζόμενος έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με το ΚΠΙΣΝ ή άλλη αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που οδήγησε στην πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

θ. Εάν ο Διαγωνιζόμενος 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 ·ή 

ι. Εάν ο Διαγωνιζόμενος επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του ΚΠΙΣΝ, 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. 

1.2  Καταλληλότητα για την άσκηση της απαιτούμενης επαγγελματικής 

δραστηριότητας 
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Οι Διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στον παρόντα Διαγωνισμό υποχρεούνται να ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, 

ειδικότερα την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υπό μορφή ασφαλιστικής εταιρείας όπως 

ορίζεται στην παράγραφο Β.2.1. της Διακήρυξης και να πληρούν τους παρακάτω όρους και 

προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, απαιτείται να: 

• έχουν την άδεια να παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες από την αρμόδια εποπτική αρχή, 

• στην περίπτωση αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας, επιπλέον, να έχουν πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την αρμόδια εποπτική αρχή ασφαλίσεων, είτε για την τρέχουσα 

λειτουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα είτε για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην 

Ελλάδα. 

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται ρητώς στο ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης), όπως προβλέπεται στην παράγραφο Γ.1.5.1 

1.3 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την παρούσα 

διαγωνιστική διαδικασία, οι Διαγωνιζόμενοι απαιτείται: 

1. Να διαθέτουν κατά μέσο όρο συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τελευταία τρία 

έτη (2017, 2018, 2019) ύψους τουλάχιστον 20.000.000,00 ευρώ 

2. Να έχουν δείκτη φερεγγυότητας (βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων που έχουν 

αποσταλεί στην Εποπτική Αρχή) που υπερβαίνει το 100%  

3. Να έχουν καθαρή θέση ύψους τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ 

4. Να έχουν εγκεκριμένες από ορκωτούς ελεγκτές οικονομικές καταστάσεις των 

τελευταίων πέντε (5) ετών  

5. Να έχουν όλοι οι αντασφαλιστές τους (συμβατικοί ή προαιρετικοί) πιστοληπτική 

αξιολόγηση τουλάχιστον διαβάθμισης Α από οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας (π.χ. Standard & Poor's ή / και Moody's ή/και AM Best). Να αναφέρονται 

αναλυτικά, όλα τα στοιχεία των αντασφαλιστών. 

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται ρητώς στο ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης), όπως προβλέπεται στην παράγραφο Γ.1.5.1 

1.4 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα Διαγωνιστική 

Διαδικασία, οι Διαγωνιζόμενοι απαιτείται να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις 

κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις: 
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1. Πρόσφατη εμπειρία (κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών) σε ασφάλιση παρόμοιου 

μεγέθους (όσον αφορά στα ασφαλιζόμενα κεφάλαια) κινδύνων (στην περίπτωση της 

Ένωσης Εταιρειών  η προϋπόθεση ισχύει για καθένα από τα μέλη της), 

2. Περιγραφή των προσόντων της ομάδας εργασίας (τουλάχιστον τρία στελέχη) που θα 

εμπλακούν με την παροχή της υπηρεσίας του ασφαλιστηρίου, με τριετή τουλάχιστον 

εμπειρία στη διαχείριση ασφαλίσεων του κλάδου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης 

διακήρυξης (κλάδος Περιουσίας).  

3. Ποσοστό ιδίας κράτησης στον Κίνδυνο καθώς και της προαιρετικής αντασφάλισης, αν 

υφίσταται. 

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται ρητώς στο ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης), όπως προβλέπεται στην παράγραφο Γ.1.5.1 

1.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

1.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη 

Kατά την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής (φάκελος Β.3.3.1 α’), οι Διαγωνιζόμενοι 

υποβάλλουν, με ποινή αποκλεισμού, μόνο τα ακόλουθα έγγραφα: 

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο συνίσταται σε 

επικαιροποιημένη δήλωση ως προκαταρκτικό αποδεικτικό στοιχείο, που επιβεβαιώνει ότι ο 

Διαγωνιζόμενος πληροί τους ακόλουθους όρους: α) δεν εμπίπτει σε μία από τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.1.1 στις οποίες οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει 

να αποκλειστούν, (β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα 

με τις ως άνω παραγράφων 1.2-1.4 της παρούσας ενότητας Γ’. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) μπορεί να υποβληθεί με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του Διαγωνιζόμενου.  

Ο εκπρόσωπος του Διαγωνιζομένου για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του ή από την 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου που αποφασίζει για την εκπροσώπηση κατά την υποβολή 

της Αίτησης Συμμετοχής. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται ξεχωριστά από κάθε μέλος της Ένωσης, όσον 

αφορά στα προαναφερθέντα, σχετικά με την υπογραφή. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα VII), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

Διαγωνιζόμενου, ή σε περίπτωση Ένωση Εταιρειών από το νόμιμο εκπρόσωπο έκαστου 

μέλους της, δηλώνοντας ότι: 
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 Ο Διαγωνιζόμενος έχει μελετήσει και δηλώνει την πλήρη αποδοχή των 

αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων της Διακήρυξης 

(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της) χωρίς καμία επιφύλαξη. 

 Όλα τα υποβληθέντα δεδομένα και πληροφορίες που περιέχονται στην 

Προσφορά τους θα πρέπει να εγγυώνται ρητώς από το Διαγωνιζόμενο ότι 

είναι αληθή και ορθά. Το ΚΠΙΣΝ διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του 

να διενεργεί ελέγχους και επαλήθευση των υποβαλλόμενων πληροφοριών 

/ εγγράφων-δικαιολογητικών. 

 Ο Διαγωνιζόμενος έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 

και τα πρότυπα του ΚΠΙΣΝ που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και στις 

παρεχόμενες πληροφορίες αξιολόγησης του Κινδύνου (Στοιχεία 

Underwriting ) χωρίς καμία επιφύλαξη. 

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών του αρμόδιου οργάνου του Διαγωνιζομένου, 

βάσει του οποίου ο Διαγωνιζόμενος θα επιβεβαιώσει την δεσμευτική του απόφαση να 

συμμετέχει στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας 

Διακήρυξης και θα διορίσει νόμιμο εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί το 

Διαγωνιζόμενο έως την ανάθεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Στην περίπτωση της 

Ένωσης Εταιρειών, κάθε μέλος της θα υποβάλει τα ανωτέρω πρακτικά. Επιπρόσθετα, 

στο πλαίσιο των ίδιων πρακτικών, κάθε μέλος της Ένωσης Εταιρειών θα ορίζει τον 

επικεφαλής της Ένωσης Εταιρειών και το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στην Ένωση 

Εταιρειών.  

1.5.2 Αποδεικτικά Μέσα (που θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν κατά τη Φάση 6 -

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) 

Α. Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

και/ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη και 

στα Παραρτήματά της. 

Οι Διαγωνιζόμενοι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, μόνον αν και στο μέτρο που το ΚΠΙΣΝ έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διατίθεται 

δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, ηλεκτρονικό φάκελο επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό 

σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 

σε εθνική βάση δεδομένων οφείλει να αναφέρεται ρητά από τον Διαγωνιζόμενο στο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Άνευ της δήλωσης και της απόδειξης περί 

της δυνατότητας αυτής, οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα 

ζητούμενα στην Διακήρυξη δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι, όταν η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά 

που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω, τα εν λόγω έγγραφα ή πιστοποιητικά μπορούν να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζομένου που έχει λάβει χώρα ενώπιον 
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δικαστικής ή διοικητικής αρχής αρχή ή συμβολαιογράφου, σύμφωνα με την οποία ο 

Διαγωνιζόμενος θα βεβαιώσει επίσης ότι η ενδιαφερόμενη χώρα δεν εκδίδει τέτοια 

έγγραφα ή πιστοποιητικά όπως απαιτείται παραπάνω. 

Β.1. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου Γ.1.1. οι Διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν, με ποινή αποκλεισμού, τα 

κατωτέρω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο Γ.1.1.1, 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 Διαγωνιζόμενος, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. Γ.1.1.1 (δηλαδή τον Διευθύνοτα 

Σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, σε 

περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, και τους διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους, στις 

Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου είδους νομικής οντότητας),  

β) για τις παραγράφους Γ.1.1.2 και Γ.1.1.3 περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

Αν το Κράτος-Μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους Γ.1.1.1 και Γ.1.1.2 και στην παράγραφο Γ.1.1.3, περίπτωση 

(β), 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, ή 

συμβολαιογράφου όπου ο Διαγωνιζόμενος είναι εγκατεστημένος. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου Γ.1.2 (απόδειξη καταλληλόλητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι Διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν, επί ποινή 

αποκλεισμού: 

α) την πιο πρόσφατη Άδεια / Πιστοποιητικό της εποπτικής αρχής ασφαλιστικών εταιρειών, 

από την οποία προκύπτει ότι η αιτούσα ασφαλιστική εταιρεία λειτουργεί νόμιμα και 

δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο ασφαλιστικό κλάδο (Περιουσίας), που εκδίδεται 

κατά το έτος του Διαγωνισμού 

β) Σε περίπτωση αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας, βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής 

αρχής ασφαλιστικών εταιρειών, είτε για την εν ισχύ λειτουργία υποκαταστήματος στην 

Ελλάδα, είτε για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

Σε περίπτωση που η αρμόδια εποπτική αρχή δεν εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό, θα πρέπει 

να προσκομιστεί σχετική ένορκη βεβαίωση του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζόμενου, 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού φορέα σχετικά με την οποία ο Διαγωνιζόμενος δηλώνει α) συνέχιση της 

λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας και τη μη ανάληψη των περιουσιακών της 
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στοιχείων από την αρμόδια Εποπτική Αρχή στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο 

Διαγωνιζόμενος, και β) ότι η ενδιαφερόμενη χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, όπως απαιτούνται ανωτέρω. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

Γ.1.3, οι Διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν, επί ποινή αποκλεισμού: 

α) Τις ελεγμένες και εγκεκριμένες από ορκωτούς ελεγκτές οικονομικές καταστάσεις 

(financial statements) των πέντε (5) τελευταίων ετών της λειτουργίας τους. 

β) Κατάλογο με τους αντασφαλιστές τους (συμβατικούς ή προαιρετικούς) συνοδευόμενη 

από  την πιστοληπτική  ικανότητα εκάστου εξ αυτών και το όνομα του οργανισμού 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας τους (π.χ. Standard & Poor's, Moody's, A.M. Best 

κ.λπ.). Εάν για λόγους εμπιστευτικότητας οι συμβατικοί αντασφαλιστές δεν μπορούν να 

γνωστοποιηθούν, αρκεί μια δήλωση που επιβεβαιώνει την αξιολόγησή τους με αναφορά 

στον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. 

γ) Πιστοποιητικό της εποπτικής αρχής των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας 

εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου  

δ) Έκθεση φερεγγυότητας 2019, όπως αυτή υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδας ή άλλη 

αρμόδια εποπτική αρχή . 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου Γ.1.4, οι 

Διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν, επί ποινή αποκλεισμού: 

α) Κατάλογο με τις κυριότερες αντίστοιχες μεγέθους ασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν 

συνάψει κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 

αναφέροντας τα ονόματα των ασφαλιζομένων, και τα συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια. 

Αν δεν είναι εφικτή η γνωστοποίηση των ονομάτων των ασφαλισμένων η περιγραφή της 

επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου είναι επαρκής. 

β) Κατάλογο με το προσωπικό/ομάδα εργασίας και τα αντίστοιχα βιογραφικά αυτών που 

θα παρέχουν την υπηρεσία 

γ) Το ποσοστό ιδίας κράτησης του Διαγωνιζόμενου στον Κίνδυνο καθώς και της 

προαιρετικής αντασφάλισης, εάν υπάρχει. 

Β.5. Νόμιμη Σύσταση: Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης, λειτουργίας και 

εκπροσώπησης, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, στις περιπτώσεις που ο 

Διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, να προσκομίζουν τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Τα έγγραφα αυτά είναι τα 

εξής: 

α) καταστατικό, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ και ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΕΚ σύστασης, Πρακτικά εκλογής Δ.Σ. και συγκρότησης Δ.Σ. σε 

σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
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β) καταστατικό και πιστοποιητικά μεταβολών, ανακοινώσεις ΓΕΜΗ και ΦΕΚ, για ΕΠΕ, ΙΚΕ, 

για προσωπικές εταιρείες (Ε.Ε., Ο.Ε.) και οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή εταιρείας.  

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή των Διαγωνιζόμενων, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρεία 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 προσώπου/ων ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι Ενώσεις Εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην ένωση. 

2. Περιεχόμενο Προσφοράς -Υποφάκελος Τεχνική Προσφορά (Σφραγισμένος Φάκελος Β. 

3.3.1 β’) (μόνο σε περίπτωση «Μόνου Ασφαλιστή» ή «Leader» και «Leader ή/και 

Follower») 

Η Τεχνική Προσφορά των Διαγωνιζόμενων θα πρέπει να αποδεικνύει την γνώση τους 

σχετικά με τις απαιτήσεις των Ασφαλιστικών Υπηρεσιών  και την κατανόησή τους για τις 

εργασίες που εμπλέκονται στην εκτέλεσή της. Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εφιστούν 

ιδιαίτερα την προσοχή τους στα τεχνικά κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην 

παράγραφο Γ.1.4. 

Η Ασφαλιστική Σύμβαση (Παράρτημα VΙ - Ασφαλιστήριο) προβλέπει ένα πλαίσιο 

ασφαλιστικής κάλυψης αποδεκτό από το ΚΠΙΣΝ. Αποκλίσεις από αυτή δεν επιτρέπονται, και 

οι ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και τα κριτήρια ανάθεσης δεν θα τροποποιηθούν ούτε 

θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Οι πληροφορίες αξιολόγησης του 

Κινδύνου (Στοιχεία “Underwriting”) παρέχονται υπό επιφύλαξη, ωστόσο το ΚΠΙΣΝ 

δηλώνει ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή στο μέτρο του ευλόγου προσπάθεια ώστε να 

είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες, πιο ενημερωμένες και ακριβείς. 

H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία: 

α) Τεχνική Προσφορά δεόντως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο αναφέροντας τη συμμόρφωση με το πλαίσιο του έργου και το Σχέδιο του 

Ασφαλιστηρίου του ΚΠΙΣΝ όπως αναφέρεται στο Παράρτημα VΙ 

β) Πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό ιδίας κράτησης του Διαγωνιζόμενου να αναλάβει 

τον Κίνδυνο, δηλαδή το ποσοστό του αναμενόμενου ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που είναι 

σε θέση να αναλάβει σύμφωνα με τη δική του ικανότητα και της συμβατικής αντασφάλισης 

του. 

γ) Η μέγιστη συμμετοχή στον Κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την ιδία κράτηση και τυχόν 

προαιρετικής αντασφάλισης, παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την 

αξιολόγηση και την πιστοληπτική ικανότητα των αντασφαλιστικών εταιρειών (από την 

Standard & Poors ή / και Moody's και / ή, AM Best). 
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δ) Κατάλογος με παρόμοια σε μέγεθος συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας (όσον αφορά στα 

ασφαλιζόμενα κεφάλαια) τα οποία έχουν αναληφθεί από το Διαγωνιζόμενο κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 5 ετών με το όνομα του ασφαλισμένου, το συνολικό 

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και της ασφαλιστικής περιόδου. Σε περίπτωση που το όνομα του 

ασφαλισμένου δεν είναι διαθέσιμο για λόγους εμπιστευτικότητας τότε αρκεί η περιγραφή 

της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 

ε) Κατάλογος προσωπικού / ομάδας εργασίας (τουλάχιστον 3) του Διαγωνιζόμενου που θα 

παράσχουν την υπηρεσία και τα αντίστοιχα βιογραφικά τους. 

Υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε οικονομική πληροφορία/ αναφορά κόστους στην Τεχνική 

Προσφορά οδηγεί στην απόρριψη της Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 

3. Περιεχόμενο της Προσφοράς-Υποφάκελος Οικονομική Προσφορά (Σφραγισμένος 

Φάκελος Β. 3.3.1 β’) (μόνο σε περίπτωση «Μόνου Ασφαλιστή»  ή «Leader» και «Leader 

ή/και Follower») 

Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος ΙΙΙ: 

1. Δήλωση του Διαγωνιζόμενου της συνολικής Οικονομικής Προσφοράς 

2. Ανάλυση της Οικονομικής Προσφοράς 

4. Περιεχόμενο της Προσφοράς-ποσοστό συμμετοχής (Σφραγισμένος Φάκελος Β. 3.3.1 γ) 

(μόνο σε περίπτωση «Follower» και «Leader ή/και Follower»):  

Η Προσφορά-ποσοστό συμμετοχής στην κάλυψη του Κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνει το 

δεσμευτικό ποσοστό συμμετοχής και τη συμφωνία τους με την επιλεγμένη Οικονομική 

Προσφορά του Leader (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV), από τους 

Διαγωνιζόμενους που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό ως " Followers" και ως «Leaders ή / 

και Followers» (οι τελευταίοι σε περίπτωση που η Οικονομική Προσφορά τους  ως Leader 

δεν επιλέχθηκε ως τέτοια). 

5. Ισχύς προσφορών 

5.1 Οι Προσφορές παραμένουν σε ισχύ για μια ελάχιστη περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από 

την προθεσμία υποβολής. Μια προσφορά που ορίζει περίοδο μικρότερη από την ανωτέρω 

απορρίπτεται. 

5.2 Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αποδεχθεί τις Προσφορές ανά πάσα στιγμή εντός αυτής της 

περιόδου. 

5.3  Οι Διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται ότι μπορεί να υποχρεωθούν να παρατείνουν την 

ισχύ των Προσφορών τους κατά δύο (2) επιπλέον μήνες με δικά τους έξοδα. Εάν ένας 

Διαγωνιζόμενος δεν συμμορφωθεί με την αίτηση παράτασης, τότε η Προσφορά του 

απορρίπτεται από τον Διαγωνισμό. 
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5.4 Η αποδοχή από το ΚΠΙΣΝ μιας Προσφοράς δημιουργεί αμετάκλητη υποχρέωση στον 

Διαγωνιζόμενο να παράσχει τις Ασφαλιστικές Υπηρεσίες και να συνάψει την ασφαλιστική 

σύμβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Διακήρυξης και των 

Παραρτημάτων της. Η Προσφορά θα θεωρείται αποδεκτή όταν η σχετική απόφαση 

κατακύρωσης του ΚΠΙΣΝ ανακοινωθεί στον Διαγωνιζόμενο.  

6. Διαβεβαιώσεις 

Κάθε Διαγωνιζόμενος δέχεται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην Αίτηση Συμμετοχής 

και στην Προσφορά του θα είναι οι μοναδικές πληροφορίες τις οποίες θα λάβει υπόψη του 

το ΚΠΙΣΝ κατά την απόφασή του σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης και ως εκ τούτου οι 

συγκεκριμένες πληροφορίες δηλώνονται ρητά από τον Διαγωνιζόμενο ως αληθείς και 

ορθές. 

7. Κριτήριο ανάθεσης και Φάσεις της Διαγωνιστικής Διαδικασίας  

7.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Η αξιολόγηση των Προσφορών θα καταλήξει στην επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής άποψης Προσφοράς βασιζόμενη αποκλειστικά στην προσφερόμενη τιμή. 

7.2 Αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής και των Προσφορών των Διαγωνιζόμενων 

Το ΚΠΙΣΝ θα ελέγξει και θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση των Αιτήσεων Συμμετοχής και των 

Προσφορών με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων 

των Παραρτημάτων της). 

7.3 Φάσεις της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και Αξιολόγηση: 

Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα λάβει χώρα, βάσει των ακόλουθων Φάσεων: 

Φάση 1: 

Αποσφράγιση Φακέλου Αίτησης Συμμετοχής - Β.3.3.1 α’ 

Μετά την αποσφράγιση των Αιτήσεων Συμμετοχής, στον τόπο και κατά την ημέρα και ώρα 

που ορίζεται στην παρούσα (παράγραφος B.3.1.5), η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί όλες 

τις υποβληθείσες Αιτήσεις Συμμετοχής, και προχωρά στην προεπιλογή των Διαγωνιζόμενων 

που συμμορφώνονται με τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων Γ.1.1-Γ.1.4. Το 

αποτέλεσμα παρουσιάζεται στο ΚΠΙΣΝ, με το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής, και το ΚΠΙΣΝ 

εκδίδει, στη συνέχεια, τη σχετική απόφαση, προσκαλώντας τους προ-επιλεγμένους 

Διαγωνιζόμενους (που έχουν συμμετάσχει ως «Μόνος Ασφαλιστής», ως «Leader» και ως 

«Leader ή/και Follower») να υποβάλλουν, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

ημέρα παραλαβής της πρόσκλησης, τις Τεχνικές και Οικονομικές Προσφορές τους, ανά 

περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. 

Φάση 2: 
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Αποσφράγιση του Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς - Β. 3.3.1 β’ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί τις υποβληθείσες Τεχνικές Προσφορές (των 

Διαγωνιζόμενων που συμμετείχαν ως «Μόνος Ασφαλιστής», ως «Leader» και ως «Leader 

ή/και Follower, που έχουν υποβληθεί (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ), οι 

οποίες αποσφραγίζονται στο μέρος και κατά την ώρα και ημέρα που θα οριστεί από το 

ΚΠΙΣΝ, και προχωράει στην αξιολόγηση τους, αποκλείοντας τις Τεχνικές Προσφορές που 

δεν συμμορφώνονται με τους  όρους της Διακήρυξης. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στο 

ΚΠΙΣΝ με το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής και το ΚΠΙΣΝ εκδίδει, στη συνέχεια τη σχετική 

απόφαση. 

Φάση 3: 

Αποσφράγιση του Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς - Β. 3.3.1 β’ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αξιολογήσει μόνον τις Οικονομικές Προσφορές (των 

Διαγωνιζόμενων που συμμετείχαν ως «Μόνος Ασφαλιστής», ως «Leader» και ως «Leader 

ή/και Follower», ανά περίπτωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ) των 

τεχνικά αποδεκτών Διαγωνιζόμενων, με βάση το κριτήριο της συμφερότερης από 

οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής, οι οποίες αποσφραγίζονται στο 

μέρος και κατά την ώρα και ημέρα που θα οριστεί από το ΚΠΙΣΝ. Κατόπιν του ανοίγματος 

των φακέλων αυτών και της αξιολόγησης του, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συντάξει το 

σχετικό Πρακτικό παρουσιάζοντας στο ΚΠΙΣΝ την αποδοχή ή την απόρριψή τους και την 

κατάταξη των διαγωνιζόμενων βάσει του ως άνω κριτηρίου ανάθεσης. Στη συνέχεια, το 

ΚΠΙΣΝ θα επιλέξει το Διαγωνιζόμενο που προσέφερε την χαμηλότερη Προσφορά ως Μόνο 

Ασφαλιστή ή ως προσωρινό Leader, ανά περίπτωση, εκδίδοντας τη σχετική απόφαση. Η 

παραπάνω αξιολόγηση θα καθορίσει τον Leader του συνασφαλιστικού σχήματος ή τον 

Μόνο Ασφαλιστή που θα καλύψει το 100% του ασφαλιζόμενου Κινδύνου και τα ποσά 

ασφαλίστρων για τις Ασφαλιστικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ένας Μόνος Ασφαλιστής 

προσφέρει τη χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά για τις Ασφαλιστικές Υπηρεσίες (κάλυψη 

του Κινδύνου κατά 100%), αυτός κηρύσσεται Προσωρινός Ανάδοχος και εφαρμόζεται η 

Φάση 6. Διαφορετικά, η διαδικασία υποβολής προσφορών θα συνεχιστεί με τη Φάση 4 με 

βάση τη χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά που προσέφερε ένας Leader που ενδιαφέρεται 

να σχηματίσει ένα συνασφαλιστικό σχήμα. 

Φάση 4: 

Αποσφράγιση του φακέλου Προσφοράς - Ποσοστό Συμμετοχής - Β. 3.3.1 γ’ 

Η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά ενός Leader μπορεί, κατά την κρίση του ΚΠΙΣΝ, να 

ανακοινωθεί σε άλλους προεπιλεγμένους Διαγωνιζόμενους της Φάσης 1, οι οποίοι έχουν 

επιλέξει να συμμετάσχουν ως α) «Leader ή/και Follower», και των οποίων η Οικονομική 

Προσφορά δεν επιλέχθηκε ως η χαμηλότερη Προσφορά «Leader», και β) «Follower» 

καλώντας τους να υποβάλουν, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, σε σφραγισμένους 

φακέλους (φάκελος Β. 3.3.1 γ’), οι οποίοι αποσφραγίζονται στον τόπο και την ώρα και 

ημέρα που θα οριστεί από το ΚΠΙΣΝ, τη δεσμευτική συμμετοχή τους στην κάλυψη του 
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Κινδύνου, σύμφωνα με την επιλεγμένη τιμή Προσφοράς του Leader, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί πλήρης ασφαλιστική κάλυψη (πρότυπο παρέχεται στο Παράστημα IV). Το τελικό 

ποσοστό των Followers θα είναι απολύτως δεσμευτικό, αποκλειόμενης  της επιλογής 

ανάκλησης της σχετικής προσφοράς. 

Φάση 5: 

Μετά την υποβολή του δεσμευτικού ποσοστού συμμετοχής των Followers στην κάλυψη του 

Κινδύνου και την αξιολόγησή τους, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία, προκειμένου να 

καθοριστεί το συνασφαλιστικό σχήμα και να οριστικοποιηθεί η κάλυψη του 100% του 

Κινδύνου. 

Το ποσοστό συμμετοχής του επιτυχημένου Leader αφαιρείται από τη συνολική κάλυψη 

Κινδύνου (100%). Το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των υποψηφίων 

Followers σύμφωνα με τα αναθεωρημένα ποσοστά στις Πρόσφορές τους. 

Σε περίπτωση που η παραπάνω διαδικασία δεν δύναται να ολοκληρωθεί, θα 

επαναλαμβάνεται, όσες φορές το ΚΠΙΣΝ κρίνει απαραίτητο, ξεκινώντας από τη Φάση 3 και 

επιλέγοντας την επόμενη χαμηλότερη, κάθε φορά, Οικονομική Προσφορά Leader από την 

κατάταξη των Οικονομικών Προσφορών στην Φάση 3. Εάν, και πάλι, δεν δύναται να 

επιτευχθεί η συμπλήρωση ποσοστού 100%, τότε ο Διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί, κατά 

την κρίση του ΚΠΙΣΝ.  

Σε περίπτωση επιτυχημένης αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

θα καταρτίσει το Πρακτικό της, προτείνοντας το τελικό συνασφαλιστικό σχήμα, κατά 

περίπτωση, και το ΚΠΙΣΝ θα εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία θα ανακοινώνει το 

σχήμα αυτό ως τον «Προσωρινό Ανάδοχο» (Leader και Followers).  

Φάση 6: 

Αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης -  B.3.3.1 δ’ – Κατακύρωση 

του Ασφαλιστηρίου 

Το ΚΠΙΣΝ αποστέλλει πρόσκληση στον Προσωρινό Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί το Ασφαλιστήριο (Μόνο Ασφαλιστή  ή στους Leader και  Followers ενός 

συνασφαλιστικού σχήματος, κατά περίπτωση), προκειμένου αυτός (ο Προσωρινός 

Ανάδοχος) να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα της παρ. Γ.1.5.2 εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της άνω πρόσκλησης (τα «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης»). 

Εάν, μετά την αποσφράγιση του σχετικού φακέλου και την αξιολόγηση των ανωτέρω 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, διαπιστωθεί ότι τα απαιτούμενα έγγραφα δεν έχουν 

υποβληθεί ή υπάρχουν ελλείψεις, θα δοθεί προθεσμία στον Προσωρινό Ανάδοχο για να τα 

υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής γραπτής ειδοποίησης. Το ΚΠΙΣΝ μπορεί εύλογα να παρατείνει 

αυτή την προθεσμία το μέγιστο κατά είκοσι πέντε (25) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες. 
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Μετά την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού θα εκφέρει την σχετική εισήγηση της στο ΚΠΙΣΝ, με το σχετικό 

Πρακτικό, και σε περίπτωση πλήρωσης των προϋποθέσεων κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

το ΚΠΙΣΝ θα εκδώσει μία απόφαση κατακύρωσης. Η απόφαση αυτή θα απευθύνεται στο 

Leader και τους Followers που αποτελούν την ομάδα συνασφάλισης ή στον Μόνο 

Ασφαλιστή που καλύπτει το 100% του Κινδύνου, κατά περίπτωση.  

Η διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ολοκληρώνεται με 

τη σύνταξη του Πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 

στο όργανο λήψης αποφάσεων του ΚΠΙΣΝ, είτε για την κατακύρωση της ασφαλιστικής 

σύμβασης είτε για την ακύρωση/ματαίωση της διαδικασίας. Σε περίπτωση κατακύρωσης, 

το ΚΠΙΣΝ θα αποστείλει την απόφαση με την οποία θα ανακοινώνει στον οριστικό ανάδοχο 

(ο «Ανάδοχος»), δηλαδή είτε τον Μόνο Ασφαλιστή ή το συνασφαλιστικό σχήμα, ανά 

περίπτωση, την Κατακύρωση του Διαγωνισμού (η «Κατακύρωση»). Η ασφαλιστική 

σύμβαση θεωρείται ότι συνάπτεται με την παραλαβή της Κατακύρωσης από τον Ανάδοχο. 

Η ασφαλιστική σύμβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Κατακύρωσης ο Leader 

του συνασφαλιστικού σχήματος ή η μεμονωμένη ασφαλιστική εταιρεία, κατά περίπτωση, 

πρέπει να προσκομίσει Πιστοποιητικό Ασφάλισης για την κάλυψη του 100% του Κινδύνου, 

και εντός είκοσι (20) ημερών από την άνω κοινοποίηση το συναφθέν ασφαλιστήριο-

συμβόλαιο, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

8. Γενικοί Όροι 

8.1 Η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου θα είναι ένα (1) έτος. Το ΚΠΙΣΝ διατηρεί το δικαίωμα να 

συμφωνήσει με το σύνολο ή μέρος των αναδόχων ασφαλιστικών εταιρειών να ανανεώσουν 

το ασφαλιστήριο για δύο επιπλέον περιόδους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (δώδεκα 

(12) και δώδεκα (12) μήνες αντίστοιχα) υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 72 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24 («Τροποποίηση των Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους»). Σε 

κάθε περίπτωση, η εν λόγω δυνατότητα δεν επιβάλλει καμία υποχρέωση σε οποιονδήποτε 

Ανάδοχο να ανανεώσει το Ασφαλιστήριο. Εάν δύο (2) μήνες τουλάχιστον πριν από την λήξη 

του Ασφαλιστηρίου ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ειδοποιηθεί γραπτά, το 

Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και 

αναφέρεται γραπτά στο Ασφαλιστήριο. 

8.2 Όλα τα έγγραφα-δικαιολογητικά και οι καταχωρήσεις θα είναι είτε στα ελληνικά είτε 

στα αγγλικά. Η τεκμηρίωση σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 

8.3 Η συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία αποδεικνύει την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

γνώση και αποδοχή από τον κάθε Διαγωνιζόμενο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και των 

αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των 

Παραρτημάτων της). 

8.4 Ο Διαγωνισμός, η Διαγωνιστική Διαδικασία και το Ασφαλιστήριο θα διέπονται από το 

Ελληνικό δίκαιο και η επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας επ’ αυτών θα ανήκει στην 

αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών. 
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8.5 Όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί και πρότυπα (ελληνικά και ευρωπαϊκά), σχετικά με τις 

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες πρέπει να τηρούνται. 

8.6. Λόγοι απόρριψης Προσφοράς: 

Το ΚΠΙΣΝ, με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης και της αξιολόγησης των Αιτήσεων 

συμμετοχής και των Προσφορών, μπορεί, ενδεικτικώς, να απορρίψει, σε κάθε περίπτωση, 

Αίτηση Συμμετοχής ή Προσφορά: 

(α) η οποία δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

καθορίστηκε παραπάνω, 

(β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, αμφισημίες 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  

(γ) για την οποία ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει παράσχει τις απαραίτητες εξηγήσεις εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας ή εάν η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από το ΚΠΙΣΝ, 

(δ) που υποβλήθηκε από Διαγωνιζόμενο που υπέβαλε δύο ή περισσότερες προσφορές, 

κατά παραβίαση των οριζομένων στην Διακήρυξη. 

(ε) η οποία υπόκειται σε αιρέσεις ή επιφυλάξεις ή όρους ή προϋποθέσεις, 

(στ) που δεν διαθέτει τα έγγραφα που απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη και δεν 

συμμορφώνεται με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, 

(ζ) Εάν, κατά την κρίση του ΚΠΙΣΝ, ο Διαγωνιζόμενος έχει ή μπορούσε να έχει τεθεί σε θέση 

όπου η απόφασή του για την εκτέλεση της σύμβασης βρίσκεται σε σύγκρουση 

συμφερόντων. 

(η) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τυχόν πληροφορίες που παρέχονται από τον 

Διαγωνιζόμενο είναι ανακριβείς ή ο Διαγωνιζόμενος δεν επαληθεύει τις πληροφορίες που 

παρέχονται σε απάντηση αυτής της πρόσκλησης. 

9. Όροι πληρωμής 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα λάβει χώρα τμηματικά με δύο (2) εξαμηνιαίες ισόποσες 

δόσεις μετά την παραλαβή των σχετικών τιμολογίων/παραστατικών. 

10. Τροποποίηση της σύμβασης κατά την ισχύ της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία ανάθεσης σύναψης της σύμβασης, αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και κατόπιν της γνώμης του αρμόδιου 

οργάνου του ΚΠΙΣΝ. 

11. Προσφυγές 

Κάθε Διαγωνιζόμενος που έχει ή είχε συμφέρον στην ανάθεση της συγκεκριμένης 

σύμβασης και έχει υποστεί ή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη του ΚΠΙΣΝ κατά παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ελληνικού δικαίου έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης 

του ΚΠΙΣΝ, ενώπιον του τελευταίου, προσδιορίζοντας τις νομικές και πραγματικές 

ενστάσεις του και δικαιολογώντας το αίτημά του εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
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από την κοινοποίηση ή τη γνώση της σχετικής πράξης ή της παράλειψης. 

12. Εμπιστευτικότητα 

12.1 Οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες και δεδομένα που παρέχονται από το ΚΠΙΣΝ με 

την Διακήρυξη  ή κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, αποτελούν και 

παραμένουν ιδιοκτησία του ΚΠΙΣΝ και αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές. Τέτοιες 

πληροφορίες και δεδομένα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται, ανακοινώνονται ή 

αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς εκτός από την 

προετοιμασία των Αιτήσεων Συμμετοχής και των Προσφορών. 

12.2 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Διαγωνιζόμενος χαρακτηρίζει οποιαδήποτε 

πληροφορία ως εμπιστευτική, θα πρέπει να αποδεικνύει  την ύπαρξη τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, και θα πρέπει να παραπέμπει ρητά σε όλες τις 

σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας ή των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής, που καθορίζουν 

την εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες σχετικά 

με τις Ασφαλιστικές Υπηρεσίες , την Οικονομική Προσφορά και το περιεχόμενο της Τεχνικής 

Προσφοράς δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές. 

13. Επιφυλάξεις και δικαιώματα του ΚΠΙΣΝ 

13.1 Ο Διαγωνιζόμενος είναι υπεύθυνος για και δεσμεύεται από το περιεχόμενο της 

Αίτησης Συμμετοχής του και της  Προσφοράς του όπως υποβλήθηκε. Με την υποβολή της 

Αίτησης Συμμετοχής και της Προσφοράς, τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 

της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της, συμπεριλαμβανομένου του Ασφαλιστηρίου 

(Παράστημα VI). 

13.2 Το ΚΠΙΣΝ δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης του Διαγωνιζόμενου για 

οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία που προέκυψε, άμεσα ή έμμεσα, για την προετοιμασία και 

υποβολή της Αιτήσεως Συμμετοχής ή/και της Προσφοράς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

σε περίπτωση που έλαβε χώρα αλλαγή των όρων και των διατάξεων των εγγράφων του 

Διαγωνισμού από το ΚΠΙΣΝ ή η Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή ή ο Διαγωνισμός 

παρατείνεται ή αναβάλλεται ή ακυρώνεται ή ματαιώνεται σε οποιοδήποτε στάδιο και ανά 

πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που το ΚΠΙΣΝ λάβει οποιαδήποτε 

απόφαση σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης. Ως εκ 

τούτου, οι Διαγωνιζόμενοι που υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής ή/και Προσφορά, 

ανεξάρτητα από το αν η Αίτηση Συμμετοχής ή/και η Προσφορά αυτή γίνει τελικά αποδεκτή 

ή όχι, δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο κατά του ΚΠΙΣΝ που απορρέει 

από την Διακήρυξη ή από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 

13.3 Η Αίτηση Συμμετοχής ή η Προσφορά θεωρείται ως πρόταση προς το ΚΠΙΣΝ και όχι ως 

αποδοχή της από αυτό. 

13.4 Οι όροι, οι διατάξεις και οι περιορισμοί σχετικά με την υποβολή των Αιτήσεων 

Συμμετοχής και Προσφορών είναι προς όφελος του ΚΠΙΣΝ, το οποίο δικαιούται να προβεί 

σε οποιαδήποτε σχετική μετατροπή της Διακήρυξης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου του 

Διαγωνισμού οποτεδήποτε, πριν από την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής ή/και 

Προσφορών. 

13.5 Το ΚΠΙΣΝ έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ακυρώσει ή να ματαιώσει τη Διαγωνιστική 
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Διαδικασία οποτεδήποτε ή/και να μην αναθέσει το Ασφαλιστήριο ή μέρος αυτού σε 

οποιονδήποτε Διαγωνιζόμενο, χωρίς αιτία και χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε εξήγηση. 

Κανένας Διαγωνιζόμενος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση που να πηγάζει ή να συνδέεται 

με αυτή την αιτία. 

13.6 Το ΚΠΙΣΝ έχει το δικαίωμα να αναθέσει το Ασφαλιστήριο με βάση τις Προσφορές που 

υποβλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. Β.3.3.1, χωρίς καμία περαιτέρω διαπραγμάτευση. 

13.7 Η Διακήρυξη δημοσιεύεται στην Ελληνική και την Αγγλική Γλώσσα. Σε περίπτωση 

αντίφασης ή σύγκρουσης μεταξύ των δύο κειμένων, το ελληνικό κείμενο υπερισχύει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΕΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ FOLLOWER 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΕΕΣ 

 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  

 

Μέρος 1: Πληροφορίες σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία και την 
αναθέτουσα αρχή  

 

Αριθμός της προκήρυξης, ημερομηνία, σελίδα,  

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:  

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι θα ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
προαναφερόμενη ηλεκτρονική ΕΕΕΣ-υπηρεσία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και συμπλήρωση 
του ΕΕΕΣ. Εάν δεν ισχύει, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται από τον Διαγωνιζόμενο. 

Ταυτότητα του διαγωνιζομένου1 Απάντηση: 

Όνομα: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 

Ποιο διαγωνισμό αφορά; 
 

Απάντηση: 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή του 
διαγωνισμού2 

Το ΚΠΙΣΝ διεξάγει ένα Διαγωνισμό, ο οποίος θα 
διεξαχθεί σε έξι (6) φάσεις (η «Φάση» ή οι 
«Φάσεις»), ζητώντας Αιτήσεις Συμμετοχής από 
κατάλληλα ειδικευμένους και έμπειρους 
Διαγωνιζόμενους, με σκοπό να ανατεθεί η παροχή 
ασφαλιστικών υπηρεσιών για ζημιές Περιουσίας 
και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου) 
(Φάση 1). Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 1 και 
την αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής, μόνο 
οι προεπιλεγέντες κατά την φάση αυτή 
Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν τις Τεχνικές και 
Οικονομικές Προσφορές τους, σύμφωνα με τους 
όρους της Διακήρυξης. Οφείλει να σημειωθεί ότι 
δεδομένης της φύσεως της σύμβασης που 
πρόκειται να κατακυρωθεί και προκειμένου οι 
Διαγωνιζόμενοι να προετοιμάσουν τις Προσφορές 
τους (τόσο τις Τεχνικές όσο και τις Οικονομικές), οι 
πληροφορίες αξιολόγησης του Κινδύνου 
(underwriting information) είναι στην διάθεση των 
Διαγωνιζομένων στην Δικηγορική Εταιρεία 

                                                 
1 Πληροφορίες που αντιγράφονται από την ενότητα Ι σημείο 1.1 της σχετικής προκήρυξης. Σε περίπτωση από 

κοινού σύμβασης, αναφέρετε τα ονόματα όλων των εμπλεκομένων διαγωνιζομένων. 

2 Βλέπε σημείωση II1.1 και II.1. 3 της σχετικής προκήρυξης. 
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«ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ», με τη δημοσίευση της 
Διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση υπογραφής 
μίας Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας, μεταξύ του 
ενδιαφερόμενου Διαγωνιζόμενου και του ΚΠΙΣΝ, η 
οποία προσαρτάται στην παρούσα (Παράρτημα V) 
(λεπτομερώς υπό 1.4 κατωτέρω). Περαιτέρω, μετά 
την τεχνική αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς 
(Φάση 2), θα ανοιχθούν μόνον οι Οικονομικές 
Προσφορές, όσων Διαγωνιζόμενων οι Τεχνικές 
Προσφορές κρίθηκαν ως τεχνικά αποδεκτές. Οι 
Οικονομικές Προσφορές  θα αξιολογηθούν 
σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση μόνο 
την τιμή (Φάση 3). Εάν κριθεί απαραίτητο και σε 
περίπτωση που κανένας Διαγωνιζόμενος δεν 
καλύπτει ως Μόνος Ασφαλιστής το 100% των 
αιτούμενων Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, τότε η 
επιλεχθείσα Προσφορά ενός Leader δύναται (κατά 
τη διακριτική ευχέρεια του ΚΠΙΣΝ) να 
παρουσιαστεί σε άλλους Διαγωνιζόμενους, οι 
οποίοι θα έχουν επιλέξει να συμμετέχουν ως 
«Leaders» ή/και «Followers» ή «Followers», σε 
ένα συνασφαλιστικό σχήμα, με σκοπό να 
επιτευχθεί πλήρης ασφαλιστική κάλυψη μέσω του 
σχήματος αυτού (Φάση 4). Εάν κριθεί απαραίτητο, 
διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα με τους 
Followers, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να 
αναπροσαρμόσουν το ποσοστό συμμετοχής τους 
στη συνασφάλιση, προκειμένου το ΚΠΙΣΝ να 
κατακυρώσει την ασφαλιστική κάλυψη του 
ασφαλιστέου Κινδύνου σε ποσοστό 100% (Φάση 
5). Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα ολοκληρωθεί με 
τη Φάση 6 (υποβολή δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) και την σύναψη του 
Ασφαλιστηρίου. 

Όλες οι άλλες πληροφορίες σε όλες τις ενότητες του ΕΕΕΣ συμπληρώνονται από τον Διαγωνιζόμενο 

 

Μέρος 2: Πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνιζόμενο 

 

А: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

Στοιχεία: Απάντηση: 

Όνομα: [   ] 

Αριθμός ΑΦΜ, εάν υπάρχει: 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΑΦΜ, παρακαλείσθε να 
αναφέρετε έναν άλλο εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, 
εφόσον απαιτείται και ισχύει 

[   ] 

[   ] 
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Ταχυδρομική διεύθυνση 
[...............] 

Πρόσωπο ή πρόσωπα επικοινωνίας3 

Τηλέφωνο: 

E-mail: 

Διεύθυνση Διαδικτύου (διεύθυνση ιστού) (εάν 

υπάρχει): 

[................] [...............] 

[................][...............] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Είναι ο Διαγωνιζόμενος επιχείρηση μεγέθους πολύ 
μικρού, μικρού ή μεσαίου4; 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

Παρακαλώ απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα 

αυτής της ενότητας, τμήματα Β και, εφόσον 

είναι σχετικό, τμήμα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και, 

σε κάθε περίπτωση, συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI. 

 

Εάν όχι: 

Επιπλέον, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 

λείπουν στο Μέρος IV, Τμήματα Α, Β, Γ ή Δ, 

ανάλογα με την περίπτωση, ΜΟΝΟ, εάν αυτό 

απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή έγγραφα 

της διαγωνιστικής διαδικασίας: 

ε) Μπορεί ο Διαγωνιζόμενος να είναι στο μέλλον σε 

θέση να προσκομίσει πιστοποιητικό σχετικά με την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

επιτρέψουν στην αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα να την αποκτήσει απευθείας με 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 
 

(ηλεκτρονική διεύθυνση, εκδίδουσα αρχή ή ή 

                                                 
3 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων όσες φορές χρειάζεται. 

4 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους αό 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ. 
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πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 

δωρεάν? 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη 

ηλεκτρονικά, αναφέρατε: 

 

οργανισμός, ακριβής αναφορά της τεκμηρίωσης): 

[.................][ ..................][ ..................][....................] 

 

Μορφή συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο Διαγωνιζόμενος συμμετέχει στη 

διαγωνιστική διαδικασία από κοινού με 

άλλους5; 

[ ]Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, βεβαιωθείτε ότι τα τρίτα μέρη παρέχουν ξεχωριστό έντυπο ΕΕΕΣ. 

Εάν ναι: 

α) Να αναφερθεί ο ρόλος του Διαγωνιζόμενου 

στην ομάδα (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα ...): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

Διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαγωνιστική διαδικασία : 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ομάδας: 

 

 

(α): [ .................. ] 
 

 

(β): [ .................. ] 
 

 

(γ):  [ .................. ] 

 

B: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Όπου είναι δυνατόν, παρακαλείσθε να αναφέρετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις του ή των 
προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον Διαγωνιζόμενο για τους σκοπούς της 
παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας: 
 

Εκπροσώπηση, αν υπάρχει: 
Απάντηση: 

Πλήρες όνομα, συνοδευόμενo από την 
ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, εφόσον 
απαιτείται: 

[...........][...........] 

Θέση / ενεργεί με την ιδιότητα: 
[ ..................] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 
[ ..................] 

Τηλέφωνο: 
[ ..................] 

E-mail:  
[ ..................] 

                                                 
5 Ειδικότερα ως μέλος ομίλου, κοινοπραξίας, κοινής επιχείρησης ή άλλου παρόμοιου. 
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Εάν χρειάζεται, παρακαλείσθε να δώσετε 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τα έντυπα, την έκταση, τον σκοπό 
...): 

[ ..................] 

 

Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗN ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

Διασύνδεση: Απάντηση: 

Ο Διαγωνιζόμενος βασίζεται στις ικανότητες άλλων 
οντοτήτων προκειμένου να πληροί τα κριτήρια 
επιλογής που ορίζονται στο Μέρος IV 

και τα κριτήρια και τους κανόνες (εάν υπάρχουν) 
που ορίζονται στο Μέρος V παρακάτω; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε ένα ξεχωριστό έντυπο ΕΕΕΣ στο οποίο θα αναγράφονται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των τμημάτων Α και Β του παρόντος μέρους και του μέρους III 
για κάθε μία από τις ενδιαφερόμενες οντότητες, δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από 
τις ενδιαφερόμενες οντότητες. 

Σημειώστε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τεχνικούς ή τεχνικούς φορείς που δεν 
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τον 
ποιοτικό έλεγχο και, στην περίπτωση συμβάσεων δημοσίων έργων, τους τεχνικούς ή τους τεχνικούς 
φορείς στους οποίους ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 

Στο βαθμό που αυτό αφορά τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες βασίζεται ο 
Διαγωνιζόμενος, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα μέρη 
IV και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες6. 

 

Δ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ 

(Τμήμα που πρέπει να συμπληρωθεί μόνο εάν οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται ρητά από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβία: Απάντηση: 

Προτίθεται ο Διαγωνιζόμενος να αναθέσει σε 

τρίτους οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[ ]Ναι [ ]Όχι 
Αν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε 
κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων: 
[...] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητά ρητά αυτές τις πληροφορίες εκτός από τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν τμήμα, παραθέστε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει των τμημάτων Α και Β του παρόντος μέρους και του μέρους III για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

                                                 
12 Π.χ. για τις τεχνικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στον έλεγχο ποιότητας: Μέρος IV, Ενότητα Γ. 
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Μέρος 3: Λόγοι αποκλεισμού 

А: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ 

Το άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζει τους ακόλουθους λόγους αποκλεισμού: 1. 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7:  

2. Διαφθορά8  

3. Απάτη9  

4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες10  

5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας11 

6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12 

Λόγοι που αφορούν ποινικές καταδίκες βάσει 

των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των 

λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 57 

παράγραφος 1 της Οδηγίας: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου 

του Διαγωνιζόμενου 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 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη 
ηλεκτρονικά, αναφέρατε: (διεύθυνση ιστού, 
εκδίδουσα αρχή ή οργανισμός, ακριβής αναφορά 
της τεκμηρίωσης): [ ................  ][ .................. ][ .................. ] 
13 

                                                 
7 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). 

8 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 παρ. 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.  

9 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). 
10  Όπως ορίζεται 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. 

11 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). 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5της 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). 

13 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

Εάν ναι, παρακαλείσθε να αναφέρετε14: 

(α) Ημερομηνία καταδικαστικής απόφασης και 
προσδιορίστε ποιο από τα στοιχεία 1 έως 6 αφορά 
και τον (τους) λόγο (-ους) για την καταδικαστική 
απόφαση, 

β) Προσδιορίστε ποιος καταδικάστηκε []. 

 

(γ) Στο μέτρο που καθορίζεται άμεσα στην 
καταδικαστική απόφαση τα εξής στοιχεία: 

 

 

(α) Ημερομηνία: [], στοιχείο (-α): [], λόγος 
καταδίκης (-οι): [] 

 

(β) [......] 

 

γ) Μήκος της περιόδου αποκλεισμού [...................] 
και του (των) στοιχείου (-ων) [] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη 
ηλεκτρονικά, αναφέρατε: (διεύθυνση ιστού, 
εκδίδουσα αρχή ή οργανισμός, ακριβής αναφορά 
της τεκμηρίωσης): 

[................] [..................] [........... .......] 15 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

Διαγωνιζόμενος έλαβε μέτρα για να αποδείξει την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού16 (Αυτοκάθαρση'); 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που ελήφθησαν 17 : 
[ ................ ] 

 

B: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ  Ή ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

Έχει ο Διαγωνιζόμενος εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος 

όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι 

διαφορετική από τη χώρα εγκατάστασης; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

                                                 

14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16 Σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 57 παρ. 6 της οδηγίας 2014/24/EU. 

17 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ 
εξακολούθηση, συστηματικά …), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν. 

 



 

35 

 

 
 
Εάν όχι, αναφέρατε: 

α) χώρα ή κράτος μέλος · 

β) ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ) Πώς διαπιστώθηκε αυτή η παράβαση: 

1) με δικαστική ή διοικητική απόφαση: 

- Είναι η απόφαση αυτή τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Να αναφέρετε την ημερομηνία καταδικαστικής 
απόφασης ή απόφασης. 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, στο 
μέτρο που καθορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) με άλλα μέσα; Διευκρινίστε παρακαλώ: 

δ) Ο Διαγωνιζόμενος έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του καταβάλλοντας ή συνάπτοντας 
δεσμευτική συμφωνία με σκοπό την πληρωμή 
των οφειλόμενων φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως 
τυχόν δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων; 

Φόροι Εισφορές Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

 
 

(α)   [ ................. ] 
 

(β)   [ .................  ] 
 

 

 

(γ1) [ ] Ναι [ ] Όχι 
 

- [ ] Ναι [ ]Όχι 
 

- [ ................. ] 
 

- [ ................. ] 
 

 

(γ2) [ ................. ] 
 

(δ)   [ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, παρακαλώ 
παρέχετε 
λεπτομέρειες: 

[ ..................] 

 
 

(α)   [ ................. ] 
 

(β)   [ .................  ] 
 

 

 

(γ1) [ ] Ναι [ ] Όχι 
 

- [ ] Ναι [ ]Όχι 
 

- [ ................. ] 
 

- [ ................. ] 
 

 

(γ2) [ ................. ] 
 

(δ)   [ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, παρακαλώ 
παρέχετε λεπτομέρειες: 

[ ..................] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση σχετικά με την 

καταβολή των φόρων ή των κοινωνικών 

εισφορών είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, 

παρακαλείσθε να αναφέρετε: 

(διεύθυνση ιστού, αρχή ή οργανισμός έκδοσης, 

ακριβής αναφορά της τεκμηρίωσης) 18: 

[................] [..................] [........... .......] 

 

Γ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ19 

Σημειώστε ότι, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ορισμένοι από τους ακόλουθους λόγους 
αποκλεισμού ενδέχεται να έχουν καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, στο εθνικό δίκαιο, στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα διαγωνιστικών διαδικασιών. Έτσι, το εθνικό δίκαιο μπορεί, για 
παράδειγμα, να προβλέπει ότι η έννοια του «σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος» μπορεί 
να καλύπτει πολλές διαφορετικές συμπεριφορές.  

                                                 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 Βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/EΕ. 
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Έχει ο Διαγωνιζόμενος, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, του κοινωνικού και του 

εργατικού δικαίου 20? 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, ο Διαγωνιζόμενος έλαβε μέτρα για να 

αποδείξει την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

αυτού του λόγου αποκλεισμού (Αυτοκάθαρση); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
ελήφθησαν: [..................] 

 

Είναι ο Διαγωνιζόμενος σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) έχει κηρύξει χρεοκοπία ή 

β) υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας 
ή παύσης δραστηριοτήτων, ή 

γ) έχει υπαχθεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό, 
ή 

δ) βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 
διαδικασία βάσει των εθνικών νομοθετικών 
και κανονιστικών διατάξεων21, ή 

ε) τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

στ) έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες; 

Αν ναι: 

- Παρακαλείστε να δώσετε λεπτομέρειες: 

- Παρακαλείσθε να αναφέρετε τους λόγους 
για τους οποίους μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τους 
ισχύοντες εθνικούς κανόνες και μέτρα 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας υπό τις συνθήκες αυτές22; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- [............. ] 
 

- [ ................... ] 
 

 

 

 

                                                 

20 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 

γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας ή στο άρθρο 18 παρ. 3 της οδηγίας 2014/24/EΕ. 
21 Βλέπε εθνικό δίκαιο, σχετική προκήρυξη ή έγγραφα διαγωνιστικής διαδικασίας. 
22 Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων σε μία 

από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως στ) έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι ωστόσο σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη 
ηλεκτρονικά, αναφέρατε: 

(διεύθυνση ιστού, εκδίδουσα αρχή ή φορέας, 

ακριβής αναφορά της τεκμηρίωσης): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

Είναι ο Διαγωνιζόμενος ένοχος σοβαρού 
επαγγελματικού παραπτώματος23; 

Εάν ναι, παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι, 
 

 

[ ................. ] 
 

Εάν ναι, έλαβε ο ίδιος ο Διαγωνιζόμενος μέτρα 
αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
ελήφθησαν: 

[.................] 
 

Έχει ο Διαγωνιζόμενος συνάψει συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

νόθευση του ανταγωνισμού; 

 

Εάν ναι, παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 

 

[ ................. ] 
 

Εάν ναι, έλαβε ο ίδιος ο Διαγωνιζόμενος μέτρα 
αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι 

 

Εάν υπάρχει, περιγράψτε τα μέτρα που 
ελήφθησαν: 

[.................] 

Γνωρίζει ο Διαγωνιζόμενος την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων24 λόγω της συμμετοχής 
του στη διαγωνιστική διαδικασία; 

Εάν ναι, παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες: 

[ ]Ναι [ ]Όχι 

 

 

[ ................. ] 

 

Έχει παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ο 
Διαγωνιζόμενος ή μια συνδεδεμένη με αυτόν 
επιχείρηση στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει εμπλακεί με άλλο τρόπο 
στην προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας; 

[ ]Ναι [ ]Όχι 

 

 

 

[ ................. ] 

                                                 

23 Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 
24 Όπως προσδιορίζεται στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Εάν ναι, παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες: 

Έχει υπάρξει περίπτωση για τον Διαγωνιζόμενο 
όπου μια προηγούμενη δημόσια σύμβαση με έναν 
αναθέτοντα φορέα ή μια προηγούμενη σύμβαση 
παραχώρησης είχε λήξει νωρίτερα ή ότι 
καταλογίστηκε υποχρέωση παροχής αποζημίωσης 
ή άλλες ανάλογες κυρώσεις σε σχέση με την εν 
λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Εάν ναι, παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες: 

[ ]Ναι [ ] Όχι 
 

 

 

 

[ ..................] 

Εάν ναι, έλαβε ο ίδιος ο Διαγωνιζόμενος μέτρα 
αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
ελήφθησαν: 

[.................] 

Μπορεί ο Διαγωνιζόμενος να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την εκπλήρωσης των 
κριτηρίων επιλογής, 

(β) δεν έχει αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, 
τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα και 

(δ) Δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
λάβει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαγωνιστική διαδικασία ή να παράσχει εξ 
αμέλειας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επιρροή στις 
αποφάσεις σχετικά με τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση; 

[ ]Ναι [ ] Όχι 

 

Μέρος 4: Κριτήρια επιλογής 
 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (τμήμα α’ κάτωθι ή τμήματα Α έως Δ αυτού του μέρους), 
ο Διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι: 
 

’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπληρώνει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
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διαγωνιστικής διαδικασίας που αναφέρονται στην προκήρυξη ότι ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να 
περιορίζεται στην συμπλήρωση του τμήματος α του μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιοδήποτε άλλο τμήμα του μέρους IV: 

Τήρηση απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 

Τηρούνται όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής []Ναι []Όχι 

 

А: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες μόνον εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει απαιτήσει τα σχετικά κριτήρια επιλογής στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας που αναφέρονται στην προκήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση 

(1) Είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής του25: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη 

ηλεκτρονικά, αναφέρατε: 

[ ................. ] 
 

 

(διεύθυνση ιστού, αρχή ή οργανισμός έκδοσης, 

ακριβής αναφορά της τεκμηρίωσης): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

(2) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: 

 

Είναι απαραίτητη ειδική έγκριση ή να είναι ο 
Διαγωνιζόμενος μέλος συγκεκριμένου οργανισμού 
προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσει την εν 
λόγω υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής του; 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη 

ηλεκτρονικά, αναφέρατε: 

 

 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε για 

ποια πρόκειται και να αναφέρετε εάν ο 

Διαγωνιζόμενος την διαθέτει:[...]  

[]Ναι [] Όχι 

(διεύθυνση ιστού, αρχή ή οργανισμός έκδοσης, 

ακριβής αναφορά της τεκμηρίωσης): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

 

B: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες μόνον εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει απαιτήσει τα σχετικά κριτήρια επιλογής στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας που αναφέρονται στην προκήρυξη. 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
 

(1) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του για 
τον αριθμό των ετών που απαιτούνται στη 

έτος: [........] κύκλος εργασιών: [.....] [...] νόμισμα 
έτος: [........] κύκλος εργασιών: [.....] [...] νόμισμα 
έτος: [........] κύκλος εργασιών: [.....] [...] νόμισμα 
 

                                                 
25 Όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΧΙ της οδηγίας 2014/24/ΕΕ οι Διαγωνιζόμενοι από ορισμένα κράτη μέλη 

μπορεί να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
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σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
διαγωνιστικής διαδικασίας έχει ως εξής26: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη 

ηλεκτρονικά, αναφέρατε: 

 

 

 

 

 

(διεύθυνση ιστού, αρχή ή οργανισμός έκδοσης, 

ακριβής αναφορά της τεκμηρίωσης): 

[.................][..................][ ..................] 

(2) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που 

ενδεχομένως έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα διαγωνιστικής 

διαδικασίας, ο Διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι 

(παρακαλείσθε να αναφέρετε την καθαρή θέση, 

το ποσοστό φερεγγυότητας, τις εγκεκριμένες 

οικονομικές καταστάσεις για τα τελευταία πέντε 

έτη, πιστοληπτική αξιολόγηση (συμβατικών ή/και 

προαιρετικών αντασφαλιστών εφόσον 

υφίστανται και κατάλογο αντασφαλιστών)): 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδεχομένως έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα προμηθειών, είναι διαθέσιμη 

ηλεκτρονικά, παρακαλείσθε να αναφέρετε: 

[ ................. ] 
 

 

 

 

(διεύθυνση ιστού, αρχή ή οργανισμός έκδοσης, 

ακριβής αναφορά της τεκμηρίωσης): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

 

Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες μόνον εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει απαιτήσει τα σχετικά κριτήρια επιλογής στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας που αναφέρονται στην προκήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

                                                 

26 Μόνο εφόσον επιτρέπεται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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(1) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις αγαθών και 

υπηρεσιών: 

Κατά την περίοδο αναφοράς27, ο Διαγωνιζόμενος 

έχει παράσχει τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του 

συγκεκριμένου τύπου: Κατά την κατάρτιση του 

καταλόγου, αναφέρατε τα ποσά, τις ημερομηνίες 

και τους παραλήπτες, δημόσιους ή ιδιωτικούς28: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή καθορίζεται στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα προμηθειών): 

[..................] 

Περιγραφή Ασφαλιζόμενο 
Κεφάλαιο 

Περίοδος Ασφαλισ
μένος 

     

(2) Τα ακόλουθα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 
προσόντα κατέχονται από: 
 
α) τον πάροχο υπηρεσιών, είτε από τον ίδιο, ή από 
ανάδοχο, 
και / ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα προμηθειών) 
 
(β) Το διευθυντικό προσωπικό του:  

 

(α)  [ ..................] 
 

 

 

(β)   [ ..................] 

(3) Ο Διαγωνιζόμενος προτίθεται ενδεχομένως να 
αναθέσει29 το ακόλουθο μέρος (δηλ. ποσοστό) της 
σύμβασης: 

[ ..................] 

(4) Αναφέρετε το ποσοστό της ιδίας κράτησης 
(συμπεριλαμβανομένης της συμβατικής 
αντασφάλισης) στον Κίνδυνο, καθώς και της 
προαιρετικής αντασφάλισης εφόσον υφίσταται. 
Αναφέρετε πληροφορίες για τους προαιρετικούς 
αντασφαλιστές σας (την επωνυμία, την 
πιστοληπτική τους ικανότητα και τον οίκο 
αξιολόγησης εκάστου εξ αυτών 

[ ..................] 

 

Μέρος 5: Τελικές δηλώσεις 

Ο υπογράφων δηλώνω επίσημα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στα Μέρη 2-4 ανωτέρω είναι 
ακριβείς και ορθές και ότι έχουν τεθεί σε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της σοβαρής 
παραποίησης. 

Ο υπογράφων δηλώνω επίσημα ότι είμαι σε θέση να παράσχω, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, τα πιστοποιητικά και τα άλλα έντυπα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται, εκτός 
εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα απευθείας απόκτησης των 

                                                 

27 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως και τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

28 Με άλλα λόγια, πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά και υπηρεσίες. 

29 Επισημαίνεται ότι εάν ο Διαγωνιζόμενος έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, τμήμα Γ ανωτέρω. 
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σχετικών δικαιολογητικών με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
που είναι διαθέσιμη δωρεάν30  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ .................................... .. 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, που περιλαμβάνεται στο μέρος 
Ι, τμήμα Α] προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε έγγραφα που υποστηρίζουν τις πληροφορίες 
που έχουν παρασχεθεί στην ... ....... [προσδιορισμός του σχετικού μέρους / τμήματος / σημείων] 
του παρόντος Ευρωπαϊκού Εγγράφου Ενιαίας Σύμβασης για τους σκοπούς της ............ 
[προσδιορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας : (συνοπτική περιγραφή, αναφορά δημοσίευσης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία 

Τοποθεσία 

Υπογραφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Υπό την προϋπόθεση ότι ο Διαγωνιζόμενος 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, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Έντυπο υποβολής προσφοράς 

(Συμπληρώνεται μόνο από όσους Διαγωνιζόμενους υποβάλουν προσφορά είτε ως Μόνος 
Ασφαλιστής (για το 100% του Κινδύνου) είτε ως  «Leader» ή ως «Leader ή/και Follower»  

Προς την: 

ΚΠΙΣΝ Α.Ε. 

Ελλάδα 

Η παρούσα Πρόταση υποβάλλεται σύμφωνα με τα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
Ασφάλιση Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου) και τις σχετικές οδηγίες 
προς τους Διαγωνιζόμενους. Υποβάλλουμε πρόταση να εκτελέσουμε την υπηρεσία σύμφωνα με τις 
διατάξεις των εγγράφων της διαγωνιστικής διαδικασίας, του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
(Παράρτημα VI), της Τεχνικής Προσφοράς και των όρων της σύμβασης σε τιμή που αναφέρεται 
στην Οικονομική Προσφορά. 

 

Μπορείτε να αποδεχτείτε αυτήν την προσφορά κατά ή πριν από την ..... ............ ..... 2020.  

Η προσφορά αυτή θα έχει χρονική διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των Προσφορών. 

 

Με εκτίμηση 

 

Υπογραφή  

Όνομα 

Ιδιότητα 

Νόμιμα εξουσιοδοτημένος να υπογράψει εξ ονόματος του Διαγωνιζόμενου: 

………………………..(όνομα του Διαγωνιζόμενου) 

Διεύθυνση 

 

Ημερομηνία(Σημείωση: εάν οι Διαγωνιζόμενοι είναι Ένωση Εταιρειών, όλα τα μέλη της πρέπει να 
υπογράψουν) 

 Τεχνική προσφορά 

1. Πόροι και Ικανότητες. 
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2. Τεχνική περιγραφή της Προσφοράς: συμμόρφωση με το πεδίο εφαρμογής του έργου και 
τις γενικές και πρόσθετες απαιτήσεις του σχεδίου Ασφαλιστηρίου του ΚΠΙΣΝ που 
αναφέρεται στο παράρτημα VI. 
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Τεχνική προσφορά 

(Συμπληρώνεται μόνο από όσους Διαγωνιζόμενους υποβάλουν προσφορά είτε ως Μόνος 

Ασφαλιστής (για το 100% του Κινδύνου) είτε ως  «Leader» ή ως «Leader ή/και Follower»  

  

Μέρος 1 - Πόροι και Ικανότητες 

 

Ο υποβάλλων προσφορά οφείλει να παρέχει: 

1.1 Πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό ιδίας κράτησης της Εταιρείας στον Κίνδυνο, δηλαδή το 
ποσοστό του αναμενόμενου ασφαλισμένου κεφαλαίου που είναι σε θέση να αναλάβει σύμφωνα 
με τη δυνατότητά της (συμπεριλαμβανομένων της συμβατικής αντασφάλειας της). 

1.2 Τη μέγιστη δυνατότητα συμμετοχής στον Κίνδυνο, λαμβανομένης υπόψη της ιδίας κράτησης 
και τυχόν προαιρετικής αντασφάλισης, μαζί με πληροφορίες, αναφορικά με την πιστοληπτική 
ικανότητα και την αξιολόγηση των προαιρετικών αντασφαλιστών.  

1.3 Κατάλογος με παρόμοια σε μέγεθος προγράμματα Ασφάλισης περιουσίας (όσον αφορά στα 
ασφαλιζόμενα κεφάλαια) τα οποία έχουν αναληφθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών με 
το όνομα του ασφαλισμένου, το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και την ασφαλιστική περίοδο. 
Σε περίπτωση που το όνομα του Ασφαλισμένου δεν είναι διαθέσιμο για λόγους εμπιστευτικότητας, 
τότε αρκεί η περιγραφή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.. 

1.4 Κατάλογο προσωπικού / ομάδας εργασίας (τουλάχιστον 3) και αντίστοιχων βιογραφικών 
σημειωμάτων που θα παρέχουν την υπηρεσία. 
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Τεχνική προσφορά 

(Συμπληρώνεται μόνο από όσους Διαγωνιζόμενους υποβάλουν προσφορά είτε ως Μόνος 
Ασφαλιστής (για το 100% του Κινδύνου) είτε ως  «Leader» ή ως «Leader ή/και Follower» ) 

Μέρος 2 - Τεχνική περιγραφή: 

Συμμόρφωση με την περιγραφή του έργου, το σχέδιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τυχόν 
γενικά και πρόσθετα προαπαιτούμενα της ΚΠΙΣΝ που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο 

 

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δηλώσει συμμόρφωση με την περιγραφή του έργου, το σχέδιο του 
Ασφαλιστηρίου, τα τεχνικά πρότυπα και τυχόν γενικά και πρόσθετα προαπαιτούμενα 

Ο Διαγωνιζόμενος καλείται να παράσχει ενδελεχείς απαντήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει τη 
σαφήνεια της παρουσίασής του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Οικονομική προσφορά 

(Συμπληρώνεται μόνο από όσους Διαγωνιζόμενους υποβάλουν προσφορά είτε ως Μόνος 
Ασφαλιστής (για το 100% του Κινδύνου) είτε ως  «Leader» ή ως «Leader ή/και Follower» ) 

  

Η οικονομική πρόταση παρατίθεται στα παρακάτω μέρη 

Μέρος 1 – Δήλωση του Διαγωνιζόμενου 

Η προσφορά αυτή θα έχει χρονική διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των Προσφορών. 

Υπογραφή  

Όνομα 

Ιδιότητα 

 

Εξουσιοδοτημένος από το νόμο να υπογράψει εξ ονόματος του Διαγωνιζόμενου: 

 

Διεύθυνση 

Ημερομηνία 

 

(Σημείωση: εάν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ένωση Εταιρειών, όλα τα μέλη της ένωσης πρέπει να 
υπογράψουν) 
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Οικονομική προσφορά 

(Συμπληρώνεται μόνο από όσους Διαγωνιζόμενους υποβάλουν προσφορά είτε ως Μόνος 
Ασφαλιστής (για το 100% του Κινδύνου) είτε ως  «Leader» ή ως «Leader ή/και Follower» ) 

  

Μέρος 2 – Ανάλυση ασφαλίστρου/τιμολόγησης 

Η προσφορά αυτή θα έχει χρονική διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των Προσφορών. 

Ετήσια ασφάλιστρα ή ετήσιο ασφάλιστρο για Υλικές Ζημιές Περιουσίας: 

 

2.1. Για περίοδο ασφάλισης 12 μηνών αναλύεται ως εξής:  

 Καθαρά ετήσια ασφάλιστρα (ή/και καθαρό ετήσιο ασφάλιστρο):  

 άλλες επιβαρύνσεις (διευκρινίστε): 

 Μικτά ετήσια ασφάλιστρα (ή / και μικτό ετήσιο ασφάλιστρο):  

 

Ετήσια ασφάλιστρα και / ή ετήσιο ασφάλιστρο για το τμήμα Διακοπής Εργασιών: 

 

2.2. Για περίοδο αποζημίωσης (indemnity period) 12 μηνών  

αναλύεται ως εξής:  

 Καθαρά ετήσια ασφάλιστρα (ή / και καθαρό ετήσιο ασφάλιστρο):  

 Άλλες επιβαρύνσεις (διευκρινίστε): 

 Μικτά ετήσια ασφάλιστρα (ή / και μικτό ετήσιο ασφάλιστρο):  

 

 

Εάν ο Διαγωνιζόμενος θεωρεί ότι είναι απαραίτητη επιπρόσθετη ανάλυση, αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο παρόν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ FOLLOWER  

 

Επιστολή από Follower επιβεβαιώνοντας τη δεσμευτική του συμμετοχή στην ανάληψη του Κινδύνου: 

 

(Να συμπληρωθεί από Followers μόνο) 

 

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με τους όρους και 
την οικονομική προσφορά του Leader όπως παρουσιάστηκε σε εμάς από το ΚΠΙΣΝ. 

 

Συμφωνούμε να παρέχουμε υποστήριξη για το ποσοστό συμμετοχής μας, ήτοι………%, από το συνολικό 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε Ευρώ 435.133.400 (Τετρακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια εκατόν 
τριάντα τρεις χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ) σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις όπως 
λεπτομερώς περιγράφονται στα έγγραφα του Διαγωνισμού, και στην Οικονομική και Τεχνική 
προσφορά του Leader, την οποία ολοκληρωτικώς αποδεχόμαστε. 

 

Υπεγράφη εξ ονόματος ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Υπογραφή: …………………………………………  Ημερομηνία: …………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
 

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2020 

 

Η εταιρεία ειδικού σκοπού υπό την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.», με 

έδρα στην Λεωφόρο Συγγρού αριθ. 364, ΤΚ 17674, Καλλιθέα Αττικής νομίμως εκπροσωπούμενη από 

την κα. Έλλη Ανδριοπούλου (εφεξής «ΚΠΙΣΝ» ) 

Και 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... (εφεξής ο «Λήπτης»)  

  

Από κοινού τα «Μέρη», έκαστο δε ατομικώς το «Μέρος» 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητώς στο παρόν συμφωνητικό, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις 

ακόλουθες έννοιες: 

«Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων» σημαίνει τον Ν. 4624/2019 περί Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα όπως ισχύει, την Κατευθυντήρια Οδηγία περί Προστασίας Δεδομένων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (95/46/ΕΚ), τις Κατευθυντήριες Οδηγίες περί Προστασίας Δεδομένων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002/58/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ), τους 

Κανονισμούς Απορρήτου και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κατευθυντήρια 

Οδηγία ΕΚ) του 2003 (SI 2426/2003) και το σύνολο των ισχυόντων Νόμων και κανονισμών καθώς τον 

υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» που αφορούν στην επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων και την εμπιστευτικότητα. 

 

«Προσωπικά Δεδομένα» θα έχει το νόημα που αποδίδεται από τον Ν.4624/2019 όπως ισχύει, καθώς 

και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ». 
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«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» έχει τη σημασία που αποδίδεται από τον Ν. 4624/2019 περί Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ». 

 «Υποκείμενο Δεδομένων» έχει τη σημασία που αποδίδεται από τον Ν. 4624/2019 περί Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ». 

1. Το ΚΠΙΣΝ σκοπεύει να αποκαλύψει πληροφορίες (οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες) κατά τη 

διακριτική του ευχέρεια στον Λήπτη προκειμένου να αξιολογήσει την πρόταση του όσον αφορά στην 

Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου) (ο Σκοπός) 

και επιθυμεί να διασφαλίσει ότι ο Λήπτης θα διατηρήσει το απόρρητο των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών του ΚΠΙΣΝ. Ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» νοούνται και συλλογικά περιλαμβάνονται 

όλες οι πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από το ΚΠΙΣΝ,  και αφορούν στη λειτουργία και οργάνωση 

του ΚΠΙΣΝ και ανήκουν στο ΚΠΙΣΝ, και οι οποίες δεν είναι δημόσια προσβάσιμες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται, όλως ενδεικτικώς οι εξής: 

(A) οικονομικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες, επιχειρηματικά σχέδια, προβλέψεις ή στρατηγικές, 

επιχειρηματικές πρακτικές και σχέσεις, εταιρικές πολιτικές, διαδικασίες, πρακτικές ή διαδικασίες, 

συστήματα, μέθοδοι λειτουργίας ή σχέδια μάρκετινγκ-εμπορίας,  

(B) έρευνα, ανάπτυξη ή άλλες δραστηριότητες έρευνας,  

(Γ) κανονιστικές πρακτικές, διαδικασίες ή πολιτικές, 

(Δ) πληροφορίες των εργαζομένων, 

(E) εταιρικές, στρατηγικές, εμπορικές, αδειοδοτικές ή άλλες συμφωνίες ή άλλες τεχνικές πληροφορίες 

ή δεδομένα, 

(ΣΤ) τεχνογνωσία, εμπορικά μυστικά ή άλλες αποκλειστικές πληροφορίες, 

(Ζ) οποιεσδήποτε πληροφορίες που θα θεωρούνταν εμπιστευτικές από ένα μέσο συνετό πρόσωπο που 

σχετίζεται με επιχειρήσεις σχετικά με:  

(i) οποιαδήποτε επιχείρηση, υποθέσεις, πελάτες, πελάτες, προμηθευτές, σχέδια, ή προθέσεις 

του ΚΠΙΣΝ,  

(ii) οποιεσδήποτε λειτουργίες, διαδικασίες, πληροφορίες για προϊόντα, τεχνογνωσία, σχέδια, 

εμπορικά μυστικά ή λογισμικό του ΚΠΙΣΝ, και 

(Η) τις επικοινωνίες και διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα σχετικά με το Σκοπό, 

(Θ) Στοιχεία αξιολόγησης κινδύνου (Underwriting information) 

(Ι) τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο μέτρο που προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο,  

οι οποίες γνωστοποιούνται στον Λήπτη είτε προφορικά είτε σε έγγραφη μορφή, με επίδειξη ή με άλλο 

τρόπο και σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των εγγράφων, των 
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σχεδίων, των ταινιών, των μέσων με δυνατότητα ανάγνωσης από υπολογιστή, των μαγνητικών 

ταινιών, των εγχειριδίων, των προδιαγραφών, των διαγραμμάτων ροής, των καταχωρίσεων 

προγραμμάτων και των εκτυπώσεων αρχείων δεδομένων). Οποιεσδήποτε πληροφορίες προκύπτουν 

από ή απορρέουν από οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία και περιέχονται σε οποιαδήποτε 

μορφή (συμπεριλαμβανομένων τυχόν υλικών που παράγονται από ή για λογαριασμό του Μέρους 

Λήψης) θεωρούνται επίσης ως Εμπιστευτικές Πληροφορίες του ΚΠΙΣΝ.  

2. Ο Λήπτης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό 

εκτός του Σκοπού, χωρίς προηγουμένως να λάβει γραπτή συμφωνία του ΚΠΙΣΝ.  

3. Ο Λήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί εμπιστευτικές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, να 

διατηρεί κρυφές-ασφαλείς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να μην δημοσιεύει, καθιστά διαθέσιμες 

ή με άλλο τρόπο επικοινωνεί ή αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε μέρος των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών ή την ύπαρξη ή τη φύση τους σε τρίτους [εκτός από τους υπαλλήλους του και τους 

επαγγελματίες συμβούλους] οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν το ίδιο για το Σκοπό, καθώς και ότι 

οφείλουν καθήκον εμπιστοσύνης στο ΚΠΙΣΝ και οι οποίοι δεσμεύονται από υποχρεώσεις ισοδύναμες 

με εκείνες της παραπάνω ρήτρας 2 και αυτής της ρήτρας 3.  

4. Οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω ισχύουν για όλες τις 

πληροφορίες που γνωστοποιεί το ΚΠΙΣΝ στον Λήπτη, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή με την 

οποία αποκαλύπτονται ή καταγράφονται, αλλά δεν ισχύουν για: α) οποιαδήποτε πληροφορία είναι σε 

δημόσια χρήση (δηλ. εκτός από την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας) ή β) οποιαδήποτε 

πληροφορία η οποία είναι ήδη γνωστή στον Λήπτη και η οποία δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση 

εμπιστευτικότητας προτού γνωστοποιηθεί στον Λήπτη από το ΚΠΙΣΝ. 

5. Η σύναψη ή/και η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας δεν συνεπάγεται, σε καμία περίπτωση, ούτε 

υπονοεί με κανέναν τρόπο τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύμβασης. 

6. Τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η παροχή Εμπιστευτικών Πληροφοριών του ΚΠΙΣΝ και 

οποιεσδήποτε συζητήσεις που διεξάγονται σε σχέση με τον Σκοπό δεν θα ερμηνεύονται έμμεσα ή 

άλλως ότι αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε δέσμευση εκάστου των Μερών να συνάψει οποιαδήποτε 

περαιτέρω συμφωνία ή να υποχρεώσει οποιοδήποτε Μέρος για ενέργεια, συνέχιση ή παράλειψη 

ενέργειας σχετικά με τις Eμπιστευτικές Πληροφορίες, τον Σκοπό ή άλλως. 

8. Ο Λήπτης, σε οποιαδήποτε περίπτωση καταστεί τρίτο μέρος ως προς τη Διαγωνιστική Διαδικασία 

(ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, σε περίπτωση που αποκλειστεί, απορριφθεί η προσφορά του κ.λπ.) 

και, σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του ΚΠΙΣΝ, θα επιστρέψει όλα τα υλικά, τα αντίγραφα και 

τα αρχεία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο ΚΠΙΣΝ, θα καταστρέψει ή θα διαγράψει οποιαδήποτε 

Εμπιστευτική Πληροφορία κατέχει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Εμπιστευτικών Πληροφοριών που 

περιέχονται σε οποιοδήποτε υλικό και έγγραφο που εκπονήθηκαν από τον Λήπτη ή καταγράφονται σε 

οποιαδήποτε συσκευή μνήμης και δεν θα διατηρεί αντίγραφα ή αρχεία των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών. Μια σχετική υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει τα ανωτέρω και επιβεβαιώνει ότι δεν 

έχουν διατηρηθεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες, οφείλει να παρασχεθεί από τον Λήπτη. 

9. Στο μέτρο που ο Λήπτης λαμβάνει Εμπιστευτικές Πληροφορίες από το Μέρος που κοινοποιεί τις 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες οι οποίες περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα του Μέρους που κοινοποιεί, 

τότε ο Λήπτης: 
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(A) θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο ως Εκτελών την Επεξεργασία που ενεργεί εκ 

μέρους του Μέρους που κοινοποιεί, το οποίο θα παραμείνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των 

Προσωπικών Δεδομένων, 

(B) θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τους σκοπούς του Σκοπού και του 

παρόντος Συμφωνητικού και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν Συμφωνητικό ή 

λαμβάνονται κατά καιρούς από το Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, 

(Γ) δεν θα τροποποιεί, συμπληρώνει ή αλλοιώνει το περιεχόμενο των Προσωπικών Δεδομένων και 

δεν θα αποκαλύπτει ή επιτρέπει την αποκάλυψή τους σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση του Μέρους που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, 

(Δ) καθ' οιονδήποτε χρόνο θα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 

προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη σύννομη επεξεργασία και από 

τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημία, τροποποίηση ή αποκάλυψη, 

(E) θα ενημερώνει το Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, εάν ο Λήπτης λάβει: 

(i) αίτημα από ένα Υποκείμενο των Δεδομένων σχετικά με αντίρρηση στην πρόσβαση ή 

ενημέρωση για την πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα του εν λόγω Υποκειμένου, ή 

(ii) παράπονο ή αίτημα που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις του Μέρους που κοινοποιεί τις 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων ή 

(iii) κάθε άλλη επικοινωνία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την επεξεργασία Προσωπικών 

Δεδομένων σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό, 

(Ζ) θα παράσχει στο Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες κάθε συνεργασία και 

υποστήριξη αναφορικά με οιοδήποτε παράπονο ή αίτημα αναφορικά με Προσωπικά Δεδομένα 

συμπεριλαμβανομένης της: 

(i) παροχής στο Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες όλων των στοιχείων του 

παραπόνου ή αιτήματος, 

(ii) της συμμόρφωσης με το αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα εντός των σχετικών περιθωρίων 

που ορίζονται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων αλλά αυστηρά σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Μέρους που κοινοποιεί, 

(iii) της παροχής στο Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες κάθε Προσωπικού 

Δεδομένου στην κατοχή του αναφορικά με ένα Υποκείμενο Δεδομένων που υποβάλλει 

παράπονο ή αίτημα, εντός των χρονικών πλαισίων που απαιτούνται από το Μέρος που 

κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και 

(iv) της παροχής στο Μέρος που κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες κάθε πληροφορίας 

που ζητείται από αυτό. 

10. Ούτε η παρούσα Συμφωνία ούτε η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας παραχωρεί στον Λήπτη 

οποιαδήποτε άδεια, όφελος ή δικαίωμα σχετικά με οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή διαδικασία που απορρέει από αυτές ή σε οιαδήποτε εφεύρεση, 
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ανακάλυψη ή βελτίωση που σχετίζεται ή απορρέει από τις εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες του 

ΚΠΙΣΝ.  

11. Καταπολέμηση Διαφθοράς. Ο Λήπτης θα διασφαλίσει ότι ούτε ο ίδιος, ούτε κάποια από τις 

Θυγατρικές, τα στελέχη, υπάλληλοι, διευθυντές, σύμβουλοι, πράκτορες, αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι ή 

υπεργολάβοι δεν θα προβούν σε οιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να καταστήσει το ΚΠΙΣΝ 

υπαίτιο σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων ή κάθε Ισχύοντα Νόμο και Κανονισμό 

για την αποτροπή απάτης, διαφθοράς, παράνομα οικονομικά οφέλη, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομη δραστηριότητα ή/και τρομοκρατία. 

12. Οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν θα παραμείνουν σε ισχύ εις το διηνεκές, εκτός αν 

άλλως ρητώς ορίζεται. 

13. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται και πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσης νόμων. Τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν 

αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιασδήποτε διαφορά που προέκυψε ή ενδέχεται να προκύψει από ή 

σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.  

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω των 
δεόντως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα 
σύμβαση: 

 
Για το  Για τ……. 
ΚΠΙΣΝ  
 
 
 
 
___________________________ __________________________ 
 
Υπογραφή:                                                                         Υπογραφή: 
 
Όνομα: Όνομα: 
 
Ιδιότητα: Ιδιότητα: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ / ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΑΕ (ΚΠΙΣN) 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ/ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

Το ΚΠΙΣΝ είναι ένα συγκρότημα που αποτελείται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 

(ΕΒΕ), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και το Πάρκο «Σταύρος Νιάρχος» και 

βρίσκεται στην Καλλιθέα. Άλλες κατασκευές που συμπεριλαμβάνονται στο ΚΠΙΣΝ 

είναι η γυάλινη πρόσοψη του κύριου συγκροτήματος, το παρκινγκ, τα βοηθητικά 

κτίρια, ο ενεργειακός θόλος - canopy (ηλιακός συλλέκτης), το κανάλι και τα 

περίχωρά του, ο παραλιακός δρόμος και η Αγορά. Δείτε σχετική ανάλυση στο 

αρχείο: “Architectural Design” και τα στοιχεία αξιολόγησης του κινδύνου 

(Underwriting information) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674, Ελλάδα 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Ελληνικό 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ετήσια  

ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ/ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Πάγια (κτίρια / βελτιώσεις / περιεχόμενα / αρχιτεκτονική κήπου / δέντρα / θάμνοι) : Αξία 
αντικατάστασης καινουργούς (new for old) 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός: Αξία αντικατάστασης καινουργούς (new for old) για εξοπλισμό 
μέχρι 7 ετών – Τρέχουσα Πραγματική Αξία για εξοπλισμό παλαιότερο των 7 ετών.  

Διακοπή Εργασιών: Ετήσιο μικτό κέρδος  (Σταθερά έξοδα & Αυξημένο κόστος εργασιών & 
Απώλεια εισοδήματος *1 ) 

Το κόστος των κενών υλικών, πλέον του κόστους αντιγραφής για πολύτιμα έγγραφα και 
φάκελους, όπως επίσης και η δαπάνη παραγωγής αναπαραγωγής των 
φακέλων/δεδομένων/λογισμικού που απωλέσθηκαν   

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ 
420.133.400 €   

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
15.000.000 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  435.133.400 € 

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Κατά παντός Κινδύνου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των κάτωθι κινδύνων: 

Πυρκαγιά (συμπεριλαμβανομένης πυρκαγιάς από δάσος/θάμνο), Κεραυνός, Καπνός, Πρόσκρουση οχημάτων 
(συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων του ασφαλισμένου), Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά, Έκρηξη 

Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες ενέργειες 

Διάρρηξη και/ή υπερχείλιση και/ή διαρροή σωληνώσεων και/ή δεξαμενών 
ύδρευσης/θέρμανσης/ψύξης/αποβλήτων/αποχετεύσεων, συμπεριλαμβανομένης διαρροής και/ή τυχαίας ενεργοποίησης 
sprinklers και όποιας άλλης εγκατάστασης σχετικής με τη λειτουργία της ασφαλισμένης περιουσίας 

Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως (και με αντικλείδι), ζημίες κλέπτη στην ασφαλισμένη περιουσία, κακόβουλες βλάβες κατά τη 
διάρκεια κλοπής  

Σεισμός (συμπεριλαμβανομένης & πυρκαγιάς συνεπεία σεισμού), τσουνάμι, ηφαιστειογενής δραστηριότητα, υποχώρηση, 
καθίζηση εδάφους, κατάρρευση, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χαλάζι, χιόνι (περιλαμβανομένου και βάρος χιονιού), 
παγετός και άλλα φυσικά φαινόμενα 

Τρομοκρατικές ενέργειες έως € 100.000.000 

Αυτόματη κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων έως 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με υποχρέωση 
αναγγελίας στον ασφαλιστή μέσα σε 90 ημέρες από την ημερομηνία απόκτησης και με χρέωση αναλογικών ασφαλίστρων.  

Λάθη και παραλείψεις έως € 25.000.000 
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Προσωπικά αντικείμενα υπαλλήλων / διευθυντών μέσα στις εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου, μέχρι € 1.000 ανά 
άτομο/περιστατικό και μέχρι € 50.000 συνολικά κατ’ ασφαλιστικό έτος. 

Πολύτιμα έγγραφα και αρχεία, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών φακέλων/δεδομένων/ μέσων αποθήκευσης 
ηλεκτρονικών φακέλων και δεδομένων και αποκατάσταση λογισμικού 

Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, γειτόνων, μισθωτών και εκμισθωτών συνεπεία καλυπτόμενου Κινδύνου μέχρι € 5.000.000 
ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος 

Τυχαία θραύση κρυστάλλων  

Περιουσιακά στοιχεία στο ύπαιθρο (συμπεριλαμβάνονται αρχιτεκτονική κήπου/δέντρα/θάμνοι) μέχρι €10.000.000 ανά 
περιστατικό και μέχρι € 15.000.000 συνολικά κατ’ έτος 

Αυτόματη ανασύσταση του ασφαλιζομένου κεφαλαίου μετά από υλική ζημιά (συμπεριλαμβανομένων καταστροφικών 
κινδύνων) με αναλογικό ασφάλιστρο  

Η κάλυψη παραμένει σε ισχύ κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, 
συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης, βελτίωσης των ασφαλισμένων αντικειμένων. Συνολικό όριο για ζημιές στην 
υπάρχουσα περιουσία, συνεπεία αυτών των εργασιών έως την συνολική ασφαλισμένη αξία Υλικών ζημιών / Διακοπής 
Εργασιών  

Μηχανικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένου βραχυκυκλώματος με ή χωρίς φωτιά) έως € 70.000.000 ανά περιστατικό και 
συνολικά κατ’ έτος 

Κατά παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σε Α’ Κίνδυνο έως € 30.000.000 ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος 

Έργα τέχνης μέχρι € 500.000  

Αυξημένο κόστος εργασιών (σχετικά με τον ενεργειακό θόλο – canopy PV) μέχρι € 500.000 

Ζημιές κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων με υπό-όριο € 500.000 ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος 

Έξοδα επαγγελματιών 

Δαπάνες Αποκομιδής Συντριμμάτων και κατεδάφισης  

Έξοδα Δημοσίων Αρχών μέχρι 15% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 

Δαπάνες αποτροπής/περιορισμού ζημιάς, προστασίας και διατήρησης της ασφαλισμένης περιουσίας μέχρι € 4.000.000 

Έξοδα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας & Έξοδα κατάσβεσης μέχρι € 3.000.000 

Έξοδα εντοπισμού και αποκατάστασης διάρρηξης/διαρροής σωληνώσεων 

Έξοδα ξεπαγώματος, καθαρισμού σωληνώσεων/αντλιών κατόπιν επέλευσης καλυπτόμενου Κινδύνου μέχρι €1.000.000 

Έξοδα φύλαξης ασφαλισμένης περιουσίας μέχρι € 3.000.000 ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος 

 

Μικροεργασίες – περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή – έως € 50.000 ανά έργο  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Όρος 72 ωρών 

Όρος Πρόνοιας 10%  

Παραίτηση από αναγωγικά δικαιώματα έναντι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
(ΕΛΣ) 

Διακοπή Εργασιών συνεπεία παρεμπόδισης πρόσβασης (είσοδος/έξοδος) και Διακοπή Υπηρεσιών από Παρόχους Κοινής 
Ωφέλειας  χωρίς να έχει συμβεί απαραίτητα Υλική Ζημιά 

Όρος Κυρώσεων 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ: 

Σεισμός 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου 
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Κίνδυνοι καιρικών φαινομένων/ Διάρρηξη και/ή υπερχείλιση και/ή διαρροή 
σωληνώσεων  5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό € 5.000 

Μηχανικές Βλάβες € 1.000 ανά ζημιά 

Θραύση κρυστάλλων € 500 ανά ζημιά 

Όλοι οι άλλοι Κίνδυνοι € 10.000 ανά ζημιά 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (περίοδος αποζημίωσης 12 μήνες) 

Όλοι οι Κίνδυνοι εκτός σεισμού 5 ημέρες 

Σεισμός 10 ημέρες 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 

*1  Απώλεια εισοδήματος από αμοιβές προς τον ασφαλισμένο όπως 
προβλέπεται σε σχετική Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του 
ασφαλισμένου και Τρίτου, η οποία δεν πραγματοποιείται λόγω 
απώλειας, ζημιάς, ή καταστροφής της ασφαλισμένης περιουσίας, στο 
βαθμό που αυτό το εισόδημα δεν αποζημιώνεται από άλλη 
ασφάλιση.  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ  1 υλική ζημιά 2016 συνεπεία φυσικών φαινομένων  

Ποσό αποζημίωσης: € 29.756 

2 ζημιές συνεπεία μηχανικής βλάβης 2019, Ποσό αποζημίωσης € 

4.212 και € 8.062 

1 ζημιά βανδαλισμός Ποσό αποζημίωσης € 3.407 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2 ισόποσες δόσεις  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Αναλογική επιστροφή 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: 

Ο Πίνακας Καλύψεων, οι Γενικοί Όροι, Ειδικές Συμφωνίες, Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων, Ειδικοί 

Όροι, οι δηλώσεις του Συμβαλλόμενου ή και του Ασφαλισμένου που περιέχονται στην Αίτηση 

Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις. 

Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1 

___________________________________________________________________________ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 



 

58 

 

 
Οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση στην οποία αποδόθηκε ειδική ερμηνεία Θα έχει την ίδια ερμηνεία 
οπουδήποτε και αν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η ασφαλιστική εταιρεία ... 

 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ(ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου και 
κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο. 

 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση και κατονομάζεται στο 
Ασφαλιστήριο. 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει την αποζημίωση. 

 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης που αναγράφεται στον Πίνακα 
Καλύψεων συνολικά ή ανά ασφαλισμένο Κίνδυνο ή ανά ασφαλισμένο αντικείμενο. 

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρίας, η οποία προκύπτει από την επέλευση ασφαλισμένου Κινδύνου 
που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο και συνίσταται είτε σε χρηματική καταβολή είτε σε αυτούσια 
αποκατάσταση της ζημιάς, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ημερομηνία 
της επόμενης ανανέωσής του, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή περιοδικά Συμβαλλόμενος στην Εταιρία και του 
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο. 

 ΖΗΜΙΑ 

Η μερική ή ολική ζημιά, καταστροφή ή απώλεια της ασφαλισμένης περιουσίας που οφείλεται άμεσα 
σε τυχαίο, απρόβλεπτο και αιφνίδιο γεγονός, το οποίο καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 

 ΣΥΜΒΑΝ (ΑΤΥΧΗΜΑ) 

Κάθε τυχαίο, βίαιο, αιφνίδιο, απρόβλεπτο περιστατικά που προκλήθηκε ανεξάρτητα από την βούληση 
του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου και έχει σαν συνέπεια ζημιά ή απώλεια των ασφαλισμένων 
αντικειμένων. 

 ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
Το χρηματικό ποσό, το οποίο δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει η Εταιρία ως αποζημίωση, 
βαρύνει τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο και υπολογίζεται επί της καταβλητέας αποζημίωσης. 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 

Η οικονομική σχέση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου με ένα περιουσιακό στοιχείο, που 
κινδυνεύει από την επέλευση ασφαλισμένου Κινδύνου και έχει ανάγκη από ασφαλιστική προστασία. 
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 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που μετά από εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας ερευνούν την 
αιτία ζημιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και συντάσσουν τη σχετική έκθεση πραγματογνωμοσύνης. 

 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ 

Η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) της κατάστασης ενός αντικειμένου, που οφείλεται στη 
φθορά από την κανονική χρήση του με την πάροδο του χρόνου. 

 ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο είναι μικρότερο από την τρέχουσα 
πραγματική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων. 

 ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από την τρέχουσα 
πραγματική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων. 

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ 

Η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση ζημιάς δεν εφαρμόζεται ο κανόνας της 
υπασφάλισης. 

 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει για το σύνολο των καλυπτομένων ζημιών 
κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, συνολικά ή ανά αντικείμενο ασφάλισης ή ανά 
ασφαλισμένο Κίνδυνο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Η διεύθυνση που βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, η οποία αναγράφεται στον Πίνακα 
Καλύψεων/Ασφαλιστήριο. 

 ΤΡΙΤΟΣ 

Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό 

o που δεν συνδέεται με τον Ασφαλισμένο με σύμβαση έργου ή μαθητείας ή σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, αλλά μόνο στο Βαθμό που η ζημιά σχετίζεται με την ιδιότητα του 
αυτή. 

o που δεν ενεργεί σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός (ατύχημα), με οποιοδήποτε τρόπο για 
λογαριασμό του Ασφαλισμένου. 

Άρθρο 2 

___________________________________________________________________________ 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το 
Ασφαλιστήριο, που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου της Εταιρίας. 

Άρθρο 3 
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___________________________________________________________________________ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή/ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.  

Δικαίωμα Εναντίωσης (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του 
Ασφαλιστηρίου, ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα Εναντίωσης συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας 
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα [Α] Δήλωσης Εναντίωσης, που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο, 
αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 

Δικαίωμα Εναντίωσης (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, ο Συμβαλλόμενος δεν παρέλαβε έγγραφο με τις 
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4,παράγραφος 2η του Ν.Δ.400/70 ,κατά το χρόνο της 
υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση, ή παρέλαβε το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς 
Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας 
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα [Β] που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο με συστημένη επιστολή, 
μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης 

Ο Συμβαλλόμενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω 
περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική 
συστημένη επιστολή, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν 
του Ασφαλιστηρίου. 

Άσκηση Δικαιώματος Εναντίωσης - Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα το 
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξη του. 

Δεν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Εάν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστημένης επιστολής έχει καταβληθεί 
αποζημίωση. σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. 

2. Εάν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστημένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζημιά 
σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισμένο Κίνδυνο 

Άρθρο 4 

___________________________________________________________________________ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, που περιλαμβάνονται 
στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους πρέπει να είναι 
αληθείς, πλήρεις και ακριβείς. 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος, κατά τη σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια 
ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν: 



 

61 

 

1. Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για τον ασφαλισμένο Κίνδυνο και γενικά όλες τις πληροφορίες 
και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειμενικά ουσιώδη 
για την εκτίμηση του Κινδύνου από την Εταιρία. 

2. Κάθε στοιχείο για τον ακριβή προσδιορισμό του ασφαλισμένου αντικειμένου [ακινήτου / 
κινητού) και του ασφαλιστικού συμφέροντος σε αυτά. Ειδικότερα εάν πρόκειται για ασφάλιση 
α) ακινήτου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να προσδιορίζουν ακριβή τοποθεσία, είδος και 
υλικά κατασκευής και στέγασης, χρήση και την ασκούμενη σε αυτά δραστηριότητα κ.λ.π. και 
β] κινητού, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να προσδιορίζουν το είδος αυτών, το χώρο(εντός 
ή εκτός ακινήτου) όπου Βρίσκονται, την τοποθεσία με ακριβή περιγραφή (ύλη και είδος 
κατασκευής και στέγασης) του ακινήτου στο οποίο περιέχονται κ.λ.π. 

3. Κάθε στοιχείο για την κυριότητα αυτού επί των ασφαλισμένων αντικειμένων [ακινήτων / 
κινητών] ή εάν συνάπτει την ασφάλιση για λογαριασμό άλλου προσώπου (νομικού ή 
φυσικού) κάθε στοιχείο που αποδεικνύει το ασφαλιστικό συμφέρον του τρίτου για την 
διατήρηση του ασφαλισμένου αντικειμένου. 

4. Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη εταιρία ή εάν εκκρεμεί Αίτηση Ασφάλισης 
τους σε άλλη εταιρία. 

5. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του 
Συμβαλλόμενου ή και του Ασφαλισμένου, δεν γνωστοποιηθούν στην Εταιρία τα πιο πάνω 
στοιχεία, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την τροποποίηση 
του μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτών. Η πρόταση της Εταιρίας για 
τροποποίηση θεωρείται ως καταγγελία, εάν μέσα σε ένα (1) μήνα από την γνωστοποίηση της 
στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο δεν έχει γίνει αποδεκτή. 

6. Εάν ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος παραβεί από αμέλεια του την υποχρέωση του 
γνωστοποίησης των παραπάνω στοιχείων, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το 
Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την τροποποίηση του μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε 
γνώση αυτών. Εάν επέλθει ασφαλιστικός Κίνδυνος πριν την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου 
ή την ισχύ της καταγγελίας του, η αποζημίωση μειώνεται κατά τον λόγο του ασφαλίστρου που 
έχει καθοριστεί σε σχέση με το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί εάν δεν υπήρχε η 
παράβαση, με δικαίωμα αναγωγής της Εταιρίας για την διαφορά του ποσού της 
αποζημίωσης. 

7. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου από την 
Εταιρία επιφέρει αποτελέσματα μετά από δέκα πέντε (15) ημέρες από τότε που θα περιέλθει 
στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο ή μετά από ένα (1) μήνα από την παραλαβή της 
πρότασης τροποποίησης από αυτόν. 

8. Εάν ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος από δόλο αποσιωπήσει/ περιστατικά ή στοιχεία ή 
κάνει ψευδείς δηλώσεις που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίμηση του Κινδύνου, η Εταιρία 
δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων. Η 
καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Εάν στο διάστημα που μεσολαβεί από την 
ημερομηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την 
καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο ασφαλισμένος Κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος 
υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας. 

Άρθρο 5 

___________________________________________________________________________ 

ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρκεια της αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.  

 

Εάν δύο (2) μήνες τουλάχιστον πριν από την λήξη του Ασφαλιστηρίου ένα από τα συμβαλλόμενα 
μέρη δεν ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά και αναφέρεται γραπτά στο Ασφαλιστήριο, με ανώτατη διάρκεια ανανέωσης για δύο 
επιπλέον περιόδους έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνών (δώδεκα (12) και δώδεκα (12) μήνες 
αντίστοιχα), με την προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που αναλογεί και υπό την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 72 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24 («Τροποποίηση των Συμβάσεων κατά την 
διάρκειά τους»). 

Άρθρο 6 

_______________________________________________________________________ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Το Ασφαλιστήριο μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του μετά από γραπτή συμφωνία 
μεταξύ Συμβαλλόμενου και Εταιρίας. 

Τροποποιήσεις ισχύουν μόνο όταν γίνουν αποδεκτές από την Εταιρία και με την έκδοση σχετικής 
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της. 

Τροποποιήσεις όρων ή διατάξεων του Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς που 
γίνονται από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή / και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και 
δε δεσμεύουν την Εταιρεία. 

 

Άρθρο 7 

___________________________________________________________________________ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

7.1 Μεταβολή Κινδύνου 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιεί γραπτά άμεσα την Εταιρία, για 
κάθε ουσιαστική μεταβολή του Κινδύνου και να λαμβάνει με δική του δαπάνη όλα τα πρόσθετα 
μέτρα που επιβάλλουν οι περιστάσεις για την ασφαλή κατάσταση των ασφαλισμένων αντικειμένων. 
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να αναπροσαρμόσει 
την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης ή / και το ύψος των ασφαλίστρων. Ουσιαστική μεταβολή που 
επαυξάνει τον Κίνδυνο ζημιάς μπορεί να γίνει δεκτή μόνο μετά από γραπτή Βεβαίωση της Εταιρίας 
για τη συνέχιση της ασφάλισης. 

 
7.2.Επίταση Κινδύνου 

Κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να 
δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, 
κάθε στοιχείο ή περιστατικά που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του Κινδύνου (ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά συγχώνευση, εξαγορά, πώληση περιουσιακών στοιχείων, αλλαγή μεθόδων 
κατασκευής, αλλαγή λειτουργίας μέτρων προστασίας, εργασίες επισκευής / κατασκευής κ.λ.π.) σε 
βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει την παρούσα ασφάλιση ή δεν θα την είχε 
συνάψει με τους ίδιους όρους. 

 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

 Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή 

 Να αποδεχθεί τις μεταβολές και να εκδώσει σχετική πρόσθετη πράξη 

 



 

63 

 

Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της μεταβολής ή επίτασης του Κινδύνου από τον 
Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο, εφαρμόζεται το άρθρο 4. «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» του Ασφαλιστηρίου. 

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλισμένο Κίνδυνο, να εξετάζει και να ελέγχει τα 
βιβλία και στοιχεία του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή του ή 
όταν επιχειρούνται μεταβολές του 

Άρθρο 8 

___________________________________________________________________________ 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ  

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

 

Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο ή εφάπαξ και προκαταβλητέο, μπορεί όμως να συμφωνηθεί κατά την 
έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η 
πληρωμή του σε τμηματικές καταβολές. 
 
ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 
 
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόμενο ασφάλιστρο μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) 
ημερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωση του 
Ασφαλιστηρίου, με ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης την ημερομηνία οφειλής του ασφαλίστρου. 

Σε περίπτωση μη πληρωμής του ετησίου ή εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης τμηματικής 
καταβολής, η Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και δεν παράγει υποχρεώσεις και δικαιώματα. 

 

Άρθρο 9 

___________________________________________________________________________ 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
Το Ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στα 
άρθρα 4 «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», 7 «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» και 
8 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ» και για τους παρακάτω λόγους: 
 

 Την πολιτική της σε σχέση με το συγκεκριμένο Κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε 
περιπτώσεις που ο Συμβαλλόμενος ή και ο Ασφαλισμένος έχει καταδικαστεί για αδίκημα 
σχετικό με απάτη περί την ασφάλιση. 

 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα επίσης να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης 
σε πτώχευση του Συμβαλλόμενου ή και του Ασφαλισμένου ή αν αυτός τέθηκε με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. 

Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα αποτελέσματα της αρχίζουν μετά την πάροδο 
ενός (1) μήνα από την παραλαβή της από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο. Η Εταιρία 
επιστρέφει το ασφάλιστρο που αναλογεί στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν δεν έχει αναγγελθεί ή 
/ και πληρωθεί ζημιά. 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο 
οποτεδήποτε με επιστολή του στην Εταιρία. Η Εταιρία επιστρέφει το ασφάλιστρο που αναλογεί στον 
υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζημιά. 

Μετά την επέλευση ασφαλιστικού Κινδύνου η Εταιρία και ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος 
διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου με γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. 
Στην περίπτωση αυτή το ασφάλιστρο οφείλεται μέχρι τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου. 
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Άρθρο 10 

___________________________________________________________________________ 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται σε όλη την διάρκεια ασφάλισης να λαμβάνει με 
δική του δαπάνη όλα τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά μέτρα προστασίας και φύλαξης της 
ασφαλισμένης περιουσίας σαν να μην ήταν Ασφαλισμένος και εάν το απαιτήσουν οι περιστάσεις 
πρέπει να λάβει και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για πρόληψη ζημιάς στα ασφαλισμένα περιουσιακά 
στοιχεία. 
Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος πρέπει να τοποθετεί και να διατηρεί σε πλήρη και καλή 
λειτουργία όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας (προληπτικά ή / και κατασταλτικά) που 
υποχρεούται να έχει από το Νόμο ή έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία ή του έχει συστήσει εύλογα η 
Εταιρία. 
O Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος οφείλει να μην επιχειρεί ή να μην παραλείπει σκόπιμα 
οποιαδήποτε ενέργεια που γνωρίζει ότι θα έχει ως συνέπεια την απώλεια ή ζημιά περιουσιακού 
στοιχείου. Επίσης οφείλει να διατηρεί τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και οτιδήποτε 
χρησιμοποιείται στην ασφαλισμένη περιουσία σε καλή κατάσταση, να κάνει την κατάλληλη 
συντήρηση, να τηρεί συστάσεις και προδιαγραφές κατασκευαστών και προμηθευτών και να 
συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας και τους κανονισμούς 
και αποφάσεις που επιβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή. 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει γραπτά άμεσα την Εταιρία εάν, 
για οποιονδήποτε λόγο, ένα ή περισσότερα από τα μέτρα/ συστήματα αυτό δεν λειτουργούν ή 
υπολειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου ή / και να επανεξετάσει τους όρους της ασφάλισης. 

 
ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Σε ασφαλισμένες βιομηχανικές, παραγωγικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους ο 
Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα υποχρεούται να: 

1. Απαγορεύει το κάπνισμα στα διάφορα τμήματα των εγκαταστάσεων, εκτός από τα γραφεία και 
τους ειδικά για τον σκοπό αυτό διαμορφωμένους χώρους, εφόσον προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία / κανονισμούς και να αναρτά απαγορευτικές πινακίδες σε εμφανή σημεία 
σε όλους τους χώρους / διαμερίσματα των εγκαταστάσεων. 

2. Τηρεί διαδικασία νόμιμης έκδοσης άδειας, σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ανοικτής 
φλόγας και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και από τον νόμο προβλεπόμενα προληπτικά και 
κατασταλτικά μέτρα. 

3. Μεριμνά για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και την καθημερινή άμεση απομάκρυνση 
υλικών που δεν εξυπηρετούν την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης ή αποτελούν 
υπολείμματα εργασιών. 

4. Συμμορφώνεται στις κάθε φορά ισχύουσες από τις αρμόδιες αρχές διατάξεις ασφάλειας και 
νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης / ασφαλισμένης εγκατάστασης. 

5. θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ημέρες κατά τις οποίες ο χώρος παραμένει 

ακατοίκητος και εκτός λειτουργίας, όλα τα μέτρα ασφαλείας και συστήματα συναγερμού. 

6. Ελέγχει, επιθεωρεί και συντηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και συστήματα συναγερμού, σύμφωνα 
με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους, σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 

7. Ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρία εφόσον διακοπεί η σύνδεση του συστήματος συναγερμού με την 
αστυνομία ή την ιδιωτική εταιρία προστασίας ή όταν κάποιο άλλο μέτρο προστασίας που έχει 
δηλωθεί στην Εταιρία παύσει να λειτουργεί ή / και να υφίσταται 

 

Άρθρο 11 

___________________________________________________________________________ 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ 

 

Ο Συμβαλλόμενος ή και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται: 

 να κάνει γραπτή αναγγελία στην Εταιρία άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το 
αργότερο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης 
της ζημιάς ή της πράξης ή παράλειψης από την οποία μπορεί να προκύψει απαίτηση για 
αποζημίωση και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες για 
τις συνθήκες και συνέπειες επέλευσης του ασφαλισμένου Κινδύνου που θα ζητήσει η 
Εταιρία ή οι πραγματογνώμονες. 

 να ενημερώσει γραπτά την Εταιρία για την αιτία της ζημιάς, τα πραγματικά περιστατικά και 

όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτή καθώς και να υποβάλει λεπτομερή 

περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προκλήθηκαν και το ύψος αυτών, λαμβάνοντας 

υπόψη την αξία των αντικειμένων κατά την χρονική στιγμή της επέλευσης της ζημιάς. 

 να καλέσει σε βοήθεια και να καταγγείλει άμεσα το γεγονός στις αρμόδιες αστυνομικές και 

λοιπές Αρχές. 

 σε περίπτωση επέλευσης Κινδύνου κλοπής να ειδοποιήσει την αρμόδια Αστυνομική Αρχή 
μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την διαπίστωση του συμβάντος και να προβεί σε 
κάθε αναγκαία ενέργεια για την ανακάλυψη των ενόχων και την ανάκτηση των βλαβέντων 
αντικειμένων. 

 να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή, διάσωση ή περιορισμό της 
ζημιάς των ασφαλισμένων αντικειμένων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις ενέργειες για 
την αποτροπή ή τον περιορισμό της ζημιάς καλύπτονται από την Εταιρία και 
περιλαμβάνονται στο ασφαλισμένο κεφάλαιο. 

 να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του με σκοπό τη διάσωση ή τον 
περιορισμό της ζημιάς καθώς και κάθε πράξη σύμφωνα με την καλή πίστη και τις 
συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου σαν να μην ήταν ασφαλισμένος. 

 να προωθεί άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο 
έγγραφο που αφορά στην επέλευση του ασφαλισμένου Κινδύνου από οπουδήποτε και από 
οποιονδήποτε αυτό προέρχεται. 

 να γνωστοποιεί άμεσα στην Εταιρία οποιοδήποτε συμβάν ή απαίτηση αποζημίωσης τρίτου 
ή οποιοδήποτε συμβάν συνεπάγεται έγερση απαίτησης. 

 να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή 
αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου Κινδύνου ή ομολογία 
ευθύνης προς τρίτους χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. 

 να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τη ζημιά χωρίς την 
γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας. 

 να διαφυλάσσει το διασωθέντα αντικείμενα ή υπολείμματα ζημιωθέντων αντικειμένων και 
να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από την Εταιρία ή / και τον πραγματογνώμονα της και 
να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε επισκευή, μετακίνηση ή καταστροφή των ζημιωθέντων 
αντικειμένων και γενικά να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλαγή του ασφαλισμένου 
χώρου επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας. 

 

Η τήρηση από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο των στο άρθρο αυτό αναφερόμενων 
υποχρεώσεων του αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης από την 
Εταιρία. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος φέρει το Βάρος απόδειξης επέλευσης ζημιάς από 
ασφαλισμένο και μη εξαιρούμενο Κίνδυνο και τήρησης από αυτόν των υποχρεώσεων του σύμφωνα 
με το άρθρο αυτό. 

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του 
Συμβαλλόμενου ή και του Ασφαλισμένου την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να 
επιδιώξει στο όνομα του, αλλά και για δικά της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή 



 

66 

 

την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον 
ειδοποιήσει σχετικά. 

Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να προβεί στην διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών 

αγώνων ή σε διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. 

 

Κριτήρια Αποζημίωσης  

 

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο οποιοδήποτε 
πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό μέσο ή στοιχείο που νόμιμα είναι απαραίτητο ή / και 
αναγκαίο για την εξακρίβωση των αιτίων και του ύψους της ζημιάς. 

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα, για τα αίτια, τις συνθήκες επέλευσης της ζημιάς 
και για την ύπαρξη και αξία του ασφαλισμένου Κινδύνου κατά την στιγμή της ζημιάς στην 
ασφαλισμένη διεύθυνση καθώς και να εξετάζει και να ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία του 
Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου. 

Η αναγκαία και εύλογη δαπάνη του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου για προσωρινή επισκευή 
ασφαλισμένης περιουσίας, μετά την επέλευση ασφαλισμένου και μη εξαιρούμενου Κινδύνου, 
Βαρύνει την Εταιρία μόνο εάν αυτή αποτελεί τμήμα της τελικής επισκευής και δεν αυξάνει τη 
συνολική δαπάνη επισκευής και με την προϋπόθεση ότι η έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών 
επισκευής θα είναι άμεση και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης δεν λαμβάνεται υπόψη προσωπική ή συναισθηματική αξία του 
ζημιωθέντος αντικειμένου καθώς και τυχόν υποβληθείσα κατά την σύναψη της ασφάλισης 
κατάσταση κατονομαζομένων αντικειμένων. 

Σε περίπτωση που κατά τη χρονική στιγμή επέλευσης της ζημιάς, διαπιστωθεί ότι η ασφαλισμένη 
αξία είναι μικρότερη από την τρέχουσα πραγματική (υπασφάλιση) η αποζημίωση περιορίζεται 
ανάλογα. 

Σε περίπτωση που κατά την χρονική στιγμή επέλευσης της ζημιάς, διαπιστωθεί ότι η ασφαλισμένη 
αξία είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα πραγματική (υπερασφάλιση) η Εταιρία δεν ευθύνεται για 
το υπερβάλλον. 

Από την καταβλητέα αποζημίωση αφαιρείται η εναπομείνασα αξία ζημιωθέντων αντικειμένων και  η 
απαλλαγή, όπου αυτή έχει συμφωνηθεί. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατά από το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης τυχόν 

οφειλόμενα ασφάλιστρα του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει, μέχρι τη λήξη του 
Ασφαλιστηρίου, για το εναπομείναν ασφαλισμένο κεφάλαιο όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την 
αφαίρεση της καταβληθείσας αποζημίωσης. 

Όλες οι αποζημιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εταιρίας. Για 
δαπάνη αποκατάστασης ζημιάς που πραγματοποιήθηκε σε άλλο νόμισμα η αποζημίωση θα γίνει με 
Βάση την ισχύουσα τιμή fixing του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία καταβολής της 
αποζημίωσης. 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος δεν δικαιούται να εγκαταλείψει στην Εταιρία τα ζημιωθέντα 
αντικείμενα (σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν βρίσκονται αυτά) και να απαιτήσει την αξία τους σε 
χρήμα, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη συμφωνία με την Εταιρία. 

Εάν τα αποζημιωθέντα αντικείμενα βρεθούν μετά την καταβολή της αποζημίωσης, αποτελούν 

ιδιοκτησία της Εταιρίας και ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να συμπράξει 

με κάθε νόμιμη ενέργεια για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας τους στην Εταιρία. Οποιαδήποτε 

ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής αποζημίωσης δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσης της για καταβολή. 

 

Άρθρο 12 
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___________________________________________________________________________ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 

Εάν κατά τον χρόνο σύναψης της ασφάλισης υπάρχει ήδη άλλο ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια 
που καλύπτουν τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικά ή μερικά, ο Συμβαλλόμενος ή και 
Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει γραπτά αυτό το γεγονός στην Εταιρία, γνωστοποιώντας τα 
ασφαλισμένα κεφάλαια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται 
στο Ασφαλιστήριο. 

Εάν μετά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου και κατά την διάρκεια ισχύος του ο Συμβαλλόμενος ή και 
Ασφαλισμένος συνάψει άλλο Ασφαλιστήριο που καλύπτει τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικά ή 
μερικά, υποχρεούται να δηλώσει γραπτά και χωρίς καθυστέρηση αυτό το γεγονός στην Εταιρία, 
γνωστοποιώντας τα ασφαλισμένα κεφάλαια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η Εταιρία εκδίδει 
σχετική πρόσθετη πράξη. 

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, όπως παραπάνω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλου Ασφαλιστηρίου, η 

Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, δικαιούται δε να παρακρατήσει τα μέχρι 

τον χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Εάν ο Συμβαλλόμενος ή και 

Ασφαλισμένος παραλείψει από δόλο την δήλωση σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 4. «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» του 

Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων, κατά το χρόνο της σύναψης του 
Ασφαλιστηρίου, το ασφάλισμα που τυχόν καταβάλλεται σύμφωνα με αυτό θα περιορίζεται στο 
μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρία θα υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού μόνο, του 
ασφαλίσματος που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο, ίσου προς το λόγο που προκύπτει, εάν ληφθούν 
υπόψη όλες οι συντρέχουσες τη στιγμή της επέλευσης του ασφαλιστικού Κινδύνου ασφαλίσεις 
(αναλογική συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών εταιριών στο ποσό της ζημιάς), αποκλειόμενης σε 
κάθε περίπτωση της καταβολής αποζημίωσης μεγαλύτερης από το ασφαλισμένο κεφάλαιο. 

Η συνολική αποζημίωση που θα καταβληθεί από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, δεν μπορεί να 
υπερβεί την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς του Ασφαλισμένου. 

Εάν τα περισσότερα ασφαλιστήρια έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή 
συντονίστρια (ηγέτιδα) ασφαλιστική εταιρία, κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ' αναλογία του 
ασφαλισμένου σ' αυτή ποσοστού (συνασφάλιση). 
 

Άρθρο 13 

___________________________________________________________________________ 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Εάν ο Συμβαλλόμενος ή  και Ασφαλισμένος έχει αξίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς του από 
τρίτο, εκχωρεί με το Ασφαλιστήριο στην Εταιρία κάθε δικαίωμα του κατά οποιουδήποτε τρίτου 
υπαίτιου της ζημιάς και χορηγεί σε αυτή το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει εξώδικα 
ή / και δικαστικά, στο όνομα της ή / και στο όνομα του για αποζημίωση της από τον τρίτο, μέχρι το 
ύψος της καταβληθείσας από αυτήν αποζημίωσης. 

Εάν οι αξιώσεις του Συμβαλλόμενου στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του 
Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν 
μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν 
περιέρχεται στην Εταιρία, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο. 

Ο Συμβαλλόμενος και ,  σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν 
τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία. Η Εταιρία 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος στο μέτρο που από υπαιτιότητα των 
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υπόχρεων προσώπων για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων της, ματαιώθηκε η άσκηση του 
αναγωγικού δικαιώματος της κατά του τρίτου. 

Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των αξιώσεων του Συμβαλλόμενου ή και 
Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι [6] μηνών από την 
υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των 
αξιώσεων. 

Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος ενεργεί στην ασφάλιση για 
επαγγελματικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται στο μέτρο που από υπαιτιότητα του ματαιώθηκε 
η άσκηση του αναγωγικού της δικαιώματος. 
 

Άρθρο 14 

___________________________________________________________________________ 
 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικό αρμόδια είναι 
τα Δικαστήρια της Αθήνας που εφαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο. 

 

Άρθρο 15 

___________________________________________________________________________ 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ  

Όλοι οι νόμιμοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις ή επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά την 

έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν με νόμο στο μέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή 

ή συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο ή όποιο πρόσωπο έλκει 

δικαιώματα από το Ασφαλιστήριο. 

 

Άρθρο 16 

___________________________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο παραγράφονται μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
που ορίζεται από το νόμο. 

 

Άρθρο 17 

___________________________________________________________________________ 

 

ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών), ειδικών διατάξεων και πρόσθετων πράξεων του 
Ασφαλιστηρίου από τον Συμβαλλόμενο ή και τον Ασφαλισμένο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ευθύνη της Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή σύμφωνα με αυτά. 

Άρθρο 18 

___________________________________________________________________________ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος, με γραπτή συναίνεση του Συμβαλλόμενου, μπορεί κατά τη 
διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, με γραπτή δήλωση του να εκχωρήσει ή να ενεχυριάσει τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο. 

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής δήλωσης από την 

Εταιρία και επιβεβαιώνεται με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης 

Άρθρο 19 

___________________________________________________________________________ 

ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

 

Σε περίπτωση μεταβολής του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, η Εταιρία ή ο Συμβαλλόμενος ή 
και Ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν το Ασφαλιστήριο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της διαδοχής. 

Η καταγγελία από την Εταιρία ισχύει μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 

που αυτή περιήλθε στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο. 

Η Εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός Κίνδυνος επέλθει πριν την πάροδο των τριάντα (30) 
ημερών ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που αυτή άσκησε εμπρόθεσμα και 
εφόσον η Εταιρία αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον Κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους 
ίδιους όρους εάν γνώριζε τη διαδοχή. Η Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον 
υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται εάν ο Κίνδυνος επέλθει μέσα σε 
τριάντα (30)ημέρες από την διαδοχή. 

 

Άρθρο 20 

___________________________________________________________________________ 

 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος, που είναι καταβλητέο από την 
Εταιρία και με την προϋπόθεση ότι η Εταιρία δεν αρνείται την κατ' αρχήν ύπαρξη υποχρέωσης για 
καταβολή ασφαλίσματος, τότε το ζήτημα αποκλειστικά και μόνο του ύψους του ασφαλίσματος 
μπορεί με κοινή συμφωνία των μερών να παραπέμπεται σε Διαιτησία, η οποία διεξάγεται στην 
Αθήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

 

Άρθρο 21 

___________________________________________________________________________ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει πλήρη γνώση του γεγονότος ότι η Εταιρία τηρεί αρχείο 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, είτε η ίδια είτε μέσω 
άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έχει κατάλληλα εξουσιοδοτήσει. Τα δεδομένα αυτά 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Ασφαλιστήριο και στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, συμβατικών ή 
άλλων, που απορρέουν από αυτό. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το 
Νόμο. Γνωρίζοντας τα πιο πάνω ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος αποδέχεται και εξουσιοδοτεί 
την Εταιρία να συλλέγει, ιδίως από εκείνους που η ίδια έχει εξουσιοδοτήσει για την τήρηση του 
αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου 
που αυτό περιέχει, στοιχεία που αφορούν στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο και συνδέονται με 
την εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. 

Άρθρο 22 



 

70 

 

___________________________________________________________________________ 
 

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Η αποζημίωση υπολογίζεται και καθορίζεται με Βάση την αξία του ασφαλισμένου αντικειμένου κατά 
το χρονικό σημείο επέλευσης του ασφαλισμένου Κινδύνου στην ασφαλισμένη διεύθυνση. 

Η αξία ασφαλισμένου αντικειμένου θα αποτιμάται και θα υπολογίζεται σύμφωνα με την βάση 
υπολογισμού αποζημίωσης, όπως αυτή ορίζεται σε κάθε τμήμα ασφάλισης, εκτός εάν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτά με την Εταιρία και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

Άρθρο 23 

___________________________________________________________________________ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η ασφάλιση ισχύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση επέκτασης των γεωγραφικών ορίων της 
ασφαλιστικής κάλυψης και εκτός Ελλάδας, συμφωνείται γραπτά με την Εταιρία και αναγράφεται 
στον Πίνακα Καλύψεων. 

Άρθρο 24 

___________________________________________________________________________ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Τα αντικείμενα που περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε 
οικοδομή, βελτιώσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός, εμπορεύματα κ.λ.π. και ανήκουν στην κυριότητα 
του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου ή αυτός έχει ασφαλιστικό συμφέρον επί αυτών. 

Άρθρο 25 

___________________________________________________________________________ 

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Τα παρακάτω αντικείμενα εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, εκτός εάν συμφωνηθεί 

διαφορετικά γραπτά με την Εταιρία και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο: 

1. Περιουσιακά στοιχεία του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που βρίσκονται σε 
εγκαταστάσεις / διεύθυνση που δεν αναγράφεται ρητά στο Ασφαλιστήριο ή που Βρίσκονται σε 
διαμετακόμιση ή μεταφορά. 

2. Ράβδοι ή πλάκες χρυσού, αντικείμενα από χρυσό και ασήμι, πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι ή 

μέταλλα, λίρες χρυσού, κοσμήματα, ρολόγια. 

3. Εικόνες, γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης, αντίκες και γενικό σπάνια αντικείμενα τέχνης 

και  πρότυπα αντικείμενα, γούνες. 

4. Παραστατικά αξίας, έγγραφα κάθε είδους και περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων, 
πιστοποιητικά κάθε είδους, με τα οποία έχει συσταθεί ή / και μεταβληθεί ή αποδεικνύεται μία 
έννομη σχέση κ.λ.π., τίτλοι, νομίσματα κάθε είδους, χρήματα, κέρματα, τραπεζογραμμάτια 
(ελληνικά και ξένα) σε κυκλοφορία ή όχι, συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές, ομόλογα, 
ομολογίες, μετοχές, κάθε είδους χρεόγραφα και αξιόγραφα, τραπεζικές κάρτες κάθε είδους, 
κάρτες τηλεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας κάθε είδους. 

5. Χαρτόσημα, ένσημα, γραμματόσημα, λαχνοί και  δελτία κάθε είδους τυχερών παιχνιδιών. 

6.  Συλλογές κάθε είδους, σχέδια, μήτρες, τύποι / καλούπια, μακέτες, πρωτότυπο φωτογραφικό ή 
κινηματογραφικό υλικό (φιλμ), κάθε είδους χειρόγραφα και αντίγραφα, σπάνια βιβλία, λογιστικά 
και φορολογικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία, κειμήλια, μετάλλια και κύπελλα αγώνων. 

7. Ζώντα ζώα / ψάρια / πτηνά, αναπτυσσόμενη σοδειά, καλλιέργειες, δέντρα και άλλη βλάστηση 
(συμπεριλαμβανομένων πρασιών και θάμνων), νερό, αέρας. 

8. Εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες. 
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9. Εξωτερικοί φορείς πληροφοριών (δίσκοι, cd's, dvds, δισκέτες, ταινίες κ.λ.π.) καλύπτονται μόνο ως 
προς την αξία των «άγραφων» υλικών αυτών και εξαιρείται το κόστος παραγωγής, καταχώρησης 
ή αναπαραγωγής καθώς και η αξία των περιεχομένων σε αυτούς πληροφοριών, δεδομένων ή / 
και λογισμικού. 

10. Οχήματα με άδεια οδικής κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων εξαρτημάτων 
τους), τροχόσπιτα, ρυμουλκούμενα, σιδηροδρομικές μηχανές ή / και τροχαίο σιδηροδρομικό 
υλικό, θαλάσσια πλωτά μέσα, εναέρια μέσα, διαστημόπλοια. 

11. Περιουσιακά στοιχεία ή κατασκευές κατά τη διάρκεια κατεδάφισης, κατασκευής ή ανέγερσης και 
υλικά ή προμήθειες σε σχέση με αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των εργολαβικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση τέτοιων εργασιών. 

12. Γη (συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας του εδάφους, επιχωματώσεων), υπόγεια συστήματα 
σωληνώσεων, υπόγειοι και υποθαλάσσιοι / υποβρύχιοι αγωγοί και καλώδια, ορυχεία / λατομεία, 
περιουσία κάτω από το έδαφος, περιουσιακά στοιχεία σε ανοιχτή θάλασσα. 

13. Ιδιωτικοί δρόμοι, πεζοδρόμια, δρόμοι, γέφυρες, διάδρομοι προσγείωσης / απογείωσης, 
σιδηροδρομικές γραμμές, φράγματα, διώρυγες, δεξαμενές, κανάλια, αναχώματα, φρεάτια, 
πηγάδια, σήραγγες, ντοκ, προκυμαίες, αποβάθρες, προβλήτες, ανασκαφές. 

14.  Τοίχοι στήριξης που δεν αποτελούν μέρος ασφαλισμένου ακινήτου. 

15.Εγκαταστήσεις αντιδραστήρα πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης κάθε βοηθητικής επί 
τόπου ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση πυρηνικού αντιδραστήρα. 

16. Οποιαδήποτε πυρηνικά καύσιμα ή πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 

παραγωγής πυρηνικών καυσίμων, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας αυτής. 

17. Υπαίθριες κατασκευές, βελτιώσεις ή κατασκευές στην ταράτσα της ασφαλισμένης οικοδομής, 
που δεν έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις νόμιμα προβλεπόμενες προδιαγραφές ή / και 
χωρίς την νόμιμη άδεια κατασκευής. 

18. Εμπορεύματα τοποθετημένα απευθείας στο έδαφος / δάπεδο σε περίπτωση επέλευσης Κινδύνου 
πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας ή άλλου καιρικού φαινομένου και διάρρηξης / υπερχείλισης 
σωληνώσεων ή / και δεξαμενών. 

19. Κάθε είδους γραμμές μετάδοσης και διανομής ηλεκτρισμού, μετατροπείς γραμμών, καλώδια, 
σύρματα, στύλοι, πυλώνες, ιστοί / ορθοστάτες, πύργοι και λοιπές υποστηρικτικές κατασκευές των 
εγκαταστάσεων αυτών, σωλήνες και αγωγοί, και εξοπλισμός ή συσκευή συνδεδεμένα με αυτά, 
εκτός από εκείνα που αποτελούν μέρος των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων που περιγράφονται 
στο Ασφαλιστήριο. 

20. Κινητή και ακίνητη περιουσία για την οποία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, στον 
τόπο / χώρα όπου αυτή Βρίσκεται, η υποχρεωτική σύναψη ασφάλισης με τοπική μονοπωλιακή 
ασφαλιστική εταιρία ή με άλλο θεσμικό ασφαλιστικό οργανισμό. 

 

Άρθρο 26 

___________________________________________________________________________ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Γενικές Εξαιρέσεις, Ειδικές Διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου καλύπτεται άμεση ζημιά ή απώλεια στα ασφαλισμένα αντικείμενα που αναφέρονται 
στον Πίνακα Καλύψεων από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο συμβάν που θα συμβεί κατά τη 
διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου λόγω επέλευσης Κινδύνου που δεν εξαιρείται από το 
Ασφαλιστήριο. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καλύπτονται οι Κίνδυνοι: 

■ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
Η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία 
ή εγκατέλειψε αιφνίδια και απρόβλεπτα την εστία της και επεκτείνεται με δική της δύναμη. 



 

72 

 

■ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
Η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική ατμοσφαιρική εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος. 

■ ΕΚΡΗΞΗ 

Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση (διαφυγή) ενέργειας που οφείλεται σε βίαιη εκτόνωση 
αερίων ή ατμών, που συμβαίνει εντός ή εκτός του χώρου άπου βρίσκονται τα ασφαλισμένα 
αντικείμενα, ανεξάρτητα εάν ακολούθησε πυρκαγιά ή όχι. 

Έκρηξη σε δοχεία πίεσης συμβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωμά τους και δημιουργηθεί απότομη 
εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων μέσα και έξω από αυτά. 

■ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Τρομοκρατικές ενέργειες θεωρούνται πράξεις ατόμων μεμονωμένων ή οργανωμένων σε ομάδα 
που δρουν αυτόνομα ή για λογαριασμό κάποιας οργάνωσης / οργανισμού, υποκινούμενα από 
πολιτικά, θρησκευτικά, οικονομικά, κοινωνικά, ιδεολογικά ή άλλα συναφή κίνητρα και  

πεποιθήσεις. Οι πράξεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρήση 
ή/και απειλή χρήσης δύναμης ή βίας και να αποσκοπούν στην οποιασδήποτε μορφής 
καταστροφή ή/και απώλεια ή/και ζημιά, περιλαμβανομένης και της πρόθεσης επηρεασμού 
οποιασδήποτε νόμιμης / de jure ή de facto αρχής ή κυβέρνησης ή / και εκφοβισμού του 
κοινωνικού συνόλου ή μέρους αυτού, ανεξάρτητα εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά 
τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών ή κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης. 

■ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ 

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές θεωρούνται: 

 οι πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της 

δημόσιας τάξης, 

 οι πράξεις της νόμιμης ή ντε φάκτο (de facto) Αρχής για καταστολή ή παράληψη 
διατάραξης ή μείωσης των συνεπειών της, 

 οι ηθελημένες πράξεις εργαζόμενου σε επιχείρηση ανταπεργήσαντος εργοδότη για 
αντίσταση εναντίον του ή ηθελημένες πράξεις απεργού για υποστήριξη απεργίας. 

Στις παραπάνω πράξεις δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε τρομοκρατικές ενέργειες. 

■ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΙΕΣ 

Κακόβουλες ενέργειες είναι ηθελημένες πράξεις που ενεργούνται κατά τη διάρκεια στάσεων, 
απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, διατάραξης γενική της δημόσιας τάξης ή 
μεμονωμένα, με σκοπό τον βανδαλισμό ή την δολιοφθορά από τρίτο πρόσωπο προς τον 
Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο (τρίτοι δεν θεωρούνται νόμιμος αντιπρόσωπός του ή 
εκπρόσωποι του ή πρόσωπα που συνοικούν μαζί του ή τρίτοι στους οποίους ανατέθηκε 
επαγγελματικά η φύλαξη ασφαλισμένων αντικειμένων ή ο δικαιούχος ασφαλίσματος). Στις 
παραπάνω πράξεις δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε τρομοκρατικές ενέργειες. 

■ ΣΕΙΣΜΟΣ 
θεωρείται η μετακίνηση της γης λόγω μίας φυσικής σεισμικής διατάραξης που προκαλείται από 
αιφνίδια κίνηση του φλοιού της γης. 

 
■ ΠΛΗΜΜΥΡΑ  

 
Θεωρείται η από φυσικές αιτίες υπερχείλιση ή παρέκκλιση νερού από τα συνήθη κανάλια 
απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων, ο κατακλυσμός από θαλάσσια νερά, η 
διάρρηξη ή υπερχείλιση δημόσιου δικτύου παροχής νερού και οποιαδήποτε άλλη εισροή ή 
συσσώρευση νερών, που προέρχονται από χώρους εκτός της ασφαλισμένης οικοδομής ή της 
οικοδομής που στεγάζει τα ασφαλισμένα αντικείμενα. 

■ ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΓΙΔΑ  

Θύελλα θεωρείται η επικράτηση σφοδρών ανέμων, έντασης μεγαλύτερης από 8 Μποφόρ, 

σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 
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Καταιγίδα θεωρείται η σφοδρή ατμοσφαιρική αναταραχή που συνοδεύεται από σφοδρούς 
ανέμους, αστραπές, κεραυνούς και δυνατή και ραγδαία βροχόπτωση, που αποδεικνύεται με το 
δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

■ ΚΛΟΠΗ 

Θεωρείται η μετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος στην ασφαλισμένη οικοδομή ή στην 
οικοδομή που στεγάζει τα ασφαλισμένα αντικείμενα ή η απόπειρα βίαιης εισόδου με διάρρηξη ή 
αναρρίχηση με σκοπό την κλοπή - αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων ή 
πρόκληση ζημιών, με την προϋπόθεση να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία 
εισόδου ή εξόδου. 

■ ΛΗΣΤΕΙΑ 
Θεωρείται η αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων με χρήση Βίας ή με απειλή χρήσης βίας 
κατά του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου ή προσώπου που βρίσκεται νόμιμα στον χώρο 
που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 

Άρθρο 27 

___________________________________________________________________________ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες - ολικές ή μερικές 
- που προέρχονται / προκαλούνται/είναι συνέπεια / οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε: 
1. Πράξεις ή παραλείψεις, από δόλο ή βαρεία αμέλεια του Συμβαλλόμενου ή του Ασφαλισμένου ή 

του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων 
αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των προσώπων που έχουν προστεθεί από αυτούς 
στην επαγγελματική φύλαξη των ασφαλισμένων αντικειμένων. 

2. Καταστάσεις, περιστατικά, οποιασδήποτε φύσης, που έλαβαν χώρα ή υπήρχαν πριν την έναρξη 
ισχύος της ασφάλισης και ήταν γνωστά στον Συμβαλλόμενο ή στον Ασφαλισμένο ή λόγω της 
φύσης τους όφειλε ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος να τα γνωρίζει ή οφείλονται σε 
αναμενόμενο (και όχι αιφνίδιο ή απρόβλεπτο) γεγονός. 

3. Πυρηνική ενέργεια , ραδιενέργεια, ιονίζουσες, ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες ακτινοβολίες, 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, πυρηνικά όπλα και υλικά αυτών, 
πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία, ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό 
καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή 
επακόλουθό τους. Καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής 
διάσπασης. 

4. Οποιασδήποτε μορφής μόλυνση ή ρύπανση ή ζημιά ή υποβάθμιση του εδάφους, του 
υπεδάφους, των θαλάσσιων και λοιπών επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, της ατμόσφαιρας, 
των φυσικών οικοτόπων, της χλωρίδας, της πανίδας και του περιβάλλοντος, γενικά οφειλόμενη 
σε οποιαδήποτε αιτία. 

5. Μόλυνση ή ρύπανση από βιολογικές ή χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
βιολογικών ή χημικών ή πυρηνικών όπλων ή εκτόξευσης - ρίψης και χρήσης βλημάτων, 
πυραύλων, ρουκετών και γενικά όπλων μαζικής καταστροφής, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε αιτία, 
συμπεριλαμβανομένων και των τρομοκρατικών ενεργειών. Ως μόλυνση ή ρύπανση νοείται η 
μόλυνση, η δηλητηρίαση ή η παρεμπόδιση ή / και ο περιορισμός της χρήσης των ασφαλισμένων 
αντικειμένων. 

6. Μολυσματικές ή ρυπαντικές ουσίες / οργανισμούς, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
βακτηρίδια, μύκητες, μούχλα, ιοί ή άλλοι μικροοργανισμοί που μετά την διαφυγή τους απειλούν 
ή προσβάλουν την ανθρώπινη υγεία ή φυσική κατάσταση ή προκαλούν ή απειλούν να 
προκαλέσουν, ζημιά ή μείωση εμπορικότητας ή απώλεια χρήσης στα ασφαλισμένα αντικείμενα. 

7. Διάβρωση, σκουριά, υγρασία, ξηρασία, υγρή ή στεγνή σήψη, συστολή, εξάτμιση, απώλεια 
βάρους, γδάρσιμο, φθορά από έντομα, ζωύφια, παράσιτα, τρωκτικά, πανώλη, δημιουργία 
λεβητολίθου, κοιλώματα, σταδιακή αλλοίωση, φθορά ή οποιαδήποτε αίτια επενεργούν 
σταδιακά, λανθάνοντα ελαττώματα, μεταβολή στο χρώμα, γεύση, υφή ή στην τελική μορφή - 
φινίρισμα, εκτός εάν ακολουθήσει ζημιά που οφείλεται άμεσα σε Κίνδυνο που δεν εξαιρείται από 



 

74 

 

το Ασφαλιστήριο, οπότε καλύπτεται αποκλειστικά η ζημιά που προκλήθηκε άμεσα από τον 
επακόλουθο καλυπτόμενο Κίνδυνο. 

8. Πόλεμο, εισβολή ή πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν με 
πολεμικές, εμφύλιος πόλεμος [είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), στρατιωτική εξέγερση, λαϊκή 
εξέγερση, ανταρσία, επανάσταση, κατάληψη της αρχής με στρατιωτική επέμβαση ή με τη βία, 
κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, στρατιωτική εξουσία ή σφετερισθείσα εξουσία, στρατιωτικό 
νόμο ή κατάσταση πολιορκίας, δήμευση, επίταξη, κατάσχεση, καταστροφή ή πρόκληση ζημιάς 
μετά από εντολή οποιασδήποτε DE JURE ή DE FACTO Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Δημόσιας 
Αρχής και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, καταστολή ή / και περιορισμό των 
παραπάνω γεγονότων ή καταστάσεων. 

9. Καθίζηση, ανύψωση εδάφους ή κατολισθήσεις, εκτός εάν ακολουθήσει ζημιά που οφείλεται 
άμεσα σε Κίνδυνο που δεν εξαιρείται από το Ασφαλιστήριο, οπότε καλύπτεται αποκλειστικά η 
ζημιά που προκλήθηκε άμεσα από τον επακόλουθο καλυπτόμενο Κίνδυνο. 

10. Κακόβουλη ζημιά, βανδαλισμό, διάρρηξη, υπερχείλιση, πήξη, εκκένωση ή διαρροή δεξαμενών 
νερού, συσκευών, σωληνώσεων, συστημάτων θέρμανσης, ψύξης ή πυροπροστασίας, όταν οι 
εγκαταστάσεις παραμένουν κενές ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο από 
τριάντα [30] συνεχόμενες ημέρες. 

11. Κλοπή, χαλάζι, βροχή, χιόνι, άμμο, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, νέφος ή άλλες κλιματικές 

συνθήκες σε ασφαλισμένα αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο / σε ανοιχτό χώρο. 

12. Ανεξήγητη εξαφάνιση, ελλειμματική απογραφή, ανεξήγητο έλλειμμα, γραφικό ή λογιστικό λάθος 
ή παράλειψη ή λανθασμένη καταχώρηση, τήρηση ή αρχειοθέτηση πληροφορίας, βιβλίων και 
στοιχείων, κλοπή ή απόπειρα κλοπής χωρίς διάρρηξη, μυστηριώδη εξαφάνιση. 

13. Αποχώρηση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε συνεταίρου, διευθυντή ή 
υπαλλήλου του που κατέχει τίτλο κυριότητας ή κατοχής οποιασδήποτε ασφαλισμένης 
περιουσίας, εάν παροτρύνθηκε στην ενέργεια αυτή με οποιοδήποτε δόλιο σχέδιο, απάτη, 
πλαστό πρόσχημα. 

14. Οποιαδήποτε διάπραξη απάτης, δόλου ή απιστίας από οποιοδήποτε υπάλληλο ή 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου. 

15. Καθυστέρηση ή απώλεια της αγοράς. 

16. Εργασίες κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής της ασφαλισμένης περιουσίας ή σε εργασίες 
συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης και δοκιμών μηχανημάτων που βρίσκονται μέσα στην 
ασφαλισμένη περιουσία. 

17. Οποιαδήποτε διάταξη νόμου που ρυθμίζει κατασκευή, επισκευή, αντικατάσταση, 
ανακατασκευή, χρήση ή που κρίνει αναγκαία την κατεδάφιση οποιωνδήποτε μη ζημιωθέντων 
τμημάτων ασφαλισμένης περιουσίας στην ασφαλισμένη διεύθυνση, εκτός από την αποκομιδή 
συντριμμάτων. 

18. Εξαιρούνται επίσης από την ασφαλιστική κάλυψη ζημιές ή απώλειες - ολικές ή μερικές -που 
είναι συνέπεια / προέρχονται / προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα κατά την διάρκεια διενέργειας 
οποιασδήποτε μεταβολής ή δοκιμής ή επεξεργασίας ή συντήρησης των ασφαλισμένων 
αντικειμένων, εκτός εάν ακολουθήσει ζημιά που οφείλεται άμεσα σε Κίνδυνο που δεν εξαιρείται 
από το Ασφαλιστήριο, οπότε καλύπτεται αποκλειστικά η ζημιά που προκλήθηκε άμεσα από τον 
επακόλουθο καλυπτόμενο Κίνδυνο. 

19. Αστοχία ή διακοπή συστήματος παροχής οποιουδήποτε καυσίμου, ατμού, νερού ή ηλεκτρισμού. 

20. Κατακάθιση, ράγισμα, συστολή ή διαστολή πεζοδρομίων, θεμελίων, τοίχων, δαπέδων, οροφών, 
στεγών ή κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες), εκτός εάν οφείλεται ή είναι συνέπεια μη 
εξαιρούμενου και καλυπτόμενου από το Ασφαλιστήριο Κινδύνου. 

21. Συμβάντα για τα οποία προβλέπεται παροχή ασφαλιστικής κάλυψης από τοπικά κυβερνητικά ή 
συναφή ασφαλιστικά σχήματα ή όπου η ασφάλιση τέτοιων κινδύνων ή / και συμβάντων 
απαγορεύεται από τοπικό νόμο, κανονισμούς ή τις Αρχές. 

22. Οποιαδήποτε απαίτηση για πραγματική ή ισχυριζόμενη ευθύνη για αξιώσεις σχετικά με 
απώλεια ή ζημιά που προκαλείται / οφείλεται / είναι συνέπεια άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή 
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μερικά στην παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση, παρουσία ή χρήση αμιάντου 
(asbestos) ή υλικών που περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή / και ποσότητα. 

23. Επίδραση κάποιας ημερομηνίας σε οποιαδήποτε λειτουργία Εξοπλισμού ή Συστήματος ή 
οποιουδήποτε τυχόν συνδυασμού αυτών. Η εξαίρεση αυτή θα ισχύει και θα εφαρμόζεται για 
όλες τις ημερομηνίες ακόμη και αν αυτές υπάρχουν ή εμφανίζονται σχετικά με την μετάβαση 
στη νέα (τρίτη) χιλιετία ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Για το σκοπό της εξαίρεσης αυτής: 

 

  «Ημερομηνία» σημαίνει οποιαδήποτε ένδειξη χρόνου που βασίζεται σε ημερολογιακό 
σύστημα, όταν αυτή η ένδειξη χρόνου λειτουργεί ως πληροφορία, κώδικας, σύνθημα / 
σινιάλο ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε εξοπλισμό, συστήματα ή συνδυασμούς 
αυτών. 

 «Εξοπλισμός» σημαίνει οποιοδήποτε μηχάνημα, προϊόν ή άλλο ενσώματο αντικείμενο 
ή ομάδες αντικειμένων (είτε ανήκουν και αποτελούν συστατικό μέρος ακίνητης 
περιουσίας είτε περιέχονται σε αυτήν) συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, μηχανοτεχνικού εξοπλισμού (hardware) ή / και λογισμικού (software) ή 
ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών μερών, κυκλωμάτων ή συστατικών αυτών 
(συμπεριλαμβανομένων μικροεπεξεργαστών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων) 

 

 «Σύστημα» σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία, οδηγία ή ομαδοποιημένη πληροφορία 
ή οδηγία, καθώς και οποιοσδήποτε φορέας τέτοιων μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων 
πληροφοριών ή οδηγιών, μηχανογραφημένη ή γραπτή, είτε με τη μορφή ακτινών, 
κυμάτων, φυσικής επίδρασης, χημικής διεργασίας, ή άλλης ενσώματης ή ασώματης 
φύσης. 

 

24. Εξαίρεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών   

Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει ζημιά σε δεδομένα ή λογισμικό, και οποιαδήποτε επιζήμια μεταβολή 
σε δεδομένα, λογισμικό ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ αυτά είναι καταχωρημένα 
σε οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή, μηχανογραφικό ή μηχανοτεχνικό εξοπλισμό 
(hardware), σύστημα αποθήκευσης πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή, μηχανή ή συσκευή 
επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων. 

Ειδικότερα εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη: 

α) απώλεια ή ζημιά σε δεδομένα ή λογισμικό και ειδικότερα οποιαδήποτε επιζήμια μεταβολή σε 
δεδομένα, λογισμικό ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχει προκληθεί από 
διαγραφή, φθορά ή παραμόρφωση της αρχικής δομής ή από οποιαδήποτε άλλη αίτια 
συμπεριλαμβανομένης και α) της κακόβουλης ή από πρόθεση ή αμέλεια μετάδοσης / 
μεταφοράς (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράμματος ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που 
περιλαμβάνει κακόβουλο ή / και ζημιογόνο κώδικα (εντολή προγραμματισμού), όπως 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, «ιούς» γενικά (γνωστούς και ως virus, worm) και β) 
οποιασδήποτε άλλης μη νόμιμης παραμόρφωσης αρχείων, 

β) απώλεια ή ζημιά που είναι συνέπεια βλάβης της λειτουργίας, διαθεσιμότητας, εύρους χρήσης 
ή προσβασιμότητας δεδομένων, λογισμικού ή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

γ) οποιαδήποτε απώλεια διακοπής εργασιών που είναι συνέπεια των παραπάνω α) και β). 

Εξαιρούνται επίσης ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη: 

α)οποιαδήποτε αποθετική / επακόλουθη ζημιά ή ευθύνη κάθε είδους ή φύσης  

β) σωματική βλάβη (τραυματισμός, αναπηρία ή θάνατος προσώπου) 

γ) χρηματικά πρόστιμα, ποινές ή αποζημιώσεις καταβλητέες για παραδειγματισμό ή / και τιμωρία 
[exemplary damages], εξαγορά ποινής, έξοδα ποινικής δίκης 

δ) συμβατικές ρήτρες, μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του Συμβαλλόμενου ή και του 

Ασφαλισμένου εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα και συνάφεια 
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ε) ζημιές ή απώλειες - ολικές ή μερικές - για τις οποίες ευθύνεται σύμφωνα με τον νόμο ή σύμφωνα 

με σύμβαση κατασκευαστής, προμηθευτής, εργολάβος ή επισκευαστής 

στ) δαπάνες αποκατάστασης ζημιάς, που αποσκοπούν στη βελτίωση των ζημιωθέντων 
ασφαλισμένων αντικειμένων σε σχέση με την κατάσταση τους πριν την επέλευση της ζημιάς. 

Άρθρο 28 

___________________________________________________________________________ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Κάθε γνωστοποίηση ή άλλη ανακοίνωση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου προς την Εταιρία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Ασφαλιστήριο γίνεται γραπτά  

Άρθρο 29 - Ειδικές συμφωνίες 

___________________________________________________________________________ 

ΟΡΟΣ 72 ΩΡΩΝ 

Κάθε ζημιά από φυσικά φαινόμενα που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αποτελεί μία χωριστή 
απαίτηση αποζημίωσης. Σε περίπτωση σεισμού ή άλλου φυσικού φαινομένου (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, τυφώνας, χαλάζι, βροχή, χιόνι) στην ίδια γεωγραφική 
περιοχή, κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, όλες οι απώλειες ή ζημιές που θα συμβούν 
στα ασφαλισμένα αντικείμενα μέσα σε χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) συνεχόμενων ωρών, 
θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως ένα συμβάν και ως μία και μόνη ζημιά. 

Η διάταξη αυτή ισχύει και εφαρμόζεται και όσον αφορά στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές 

ταραχές και  κακόβουλες ενέργειες που συμβαίνουν στα όρια πόλης ή χωριού. 

Για οποιοδήποτε άλλο ζημιογόνο γεγονός οποιασδήποτε φύσης ισχύει η περίοδος των εκατόν εξήντα 
οκτώ (168) συνεχόμενων ωρών. 

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ζημιά που προκλήθηκε από τους παραπάνω Κινδύνους που συνέβησαν 
για πρώτη φορά πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου, ή για ζημιά που θα 
επέλθει μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 

ΥΠΑΡΞΗ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται σε περίπτωση που διατηρούνται στις 
ασφαλισμένες εγκαταστάσεις εύφλεκτα υλικά που είναι αναγκαία για την παραγωγική διαδικασία 
της ασφαλισμένης επιχείρησης και την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας, να το 
γνωστοποιεί γραπτά στην Εταιρία κατά την σύναψη της ασφάλισης ή κατά την διάρκεια αυτής, εάν 
αυτά αποκτήθηκαν μετά την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης και να γίνει δεκτή η ασφάλιση τους 
από την Εταιρία. Η ύπαρξη τέτοιων υλών θεωρείται ουσιώδες στοιχείο για την εκτίμηση του 
Κινδύνου από την Εταιρία. 

Προϋποθέσεις Κάλυψης 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται: 

 κατά την σύναψη της ασφάλισης να δηλώσει την ύπαρξη, την ποσότητα και το είδος 

εύφλεκτων υλικών, 

 να τηρεί κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου τις προδιαγραφές και διατάξεις 
κάθε αρμόδιας αρχής σχετικά με τον ασφαλή τρόπο αποθήκευσης και χρήσης των 
παραπάνω υλών για την ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, 

 να φυλάσσει τα υλικά αυτά σε ειδικούς χώρους, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται από τον κανονισμό πυρασφάλειας για την ασφαλή λειτουργία των 
επιχειρήσεων, 
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Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων κάλυψης από τον Συμβαλλόμενο ή και 

Ασφαλισμένο, αυτός χάνει το δικαίωμα του για αποζημίωση και κάθε δικαίωμα του από το 

Ασφαλιστήριο. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SPRINKLERS 

Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένες εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με αυτόματο σύστημα 
πυρόσβεσης (σπρίνκλερς), για την ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης ο Συμβαλλόμενος ή και 
Ασφαλισμένος υποχρεούται να: 

1. Λαμβάνει όλα εκείνα τα αναγκαία, προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
ψύξης ή άλλων ζημιών στην αυτόματη εγκατάσταση σπρίνκλερς, συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών αυτόματων συστημάτων συναγερμού και να φροντίζει για την απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις εγκαταστάσεις ελέγχου και παροχής νερού. 

2. Προβεί σε κάθε αναγκαία, προβλεπόμενη και απαραίτητη ενέργεια σε περίπτωση 

οποιασδήποτε εκκένωσης ή διαρροής από τις εγκαταστάσεις σπρίνκλερς, είτε με απομάκρυνση 

υλικών είτε με άλλο τρόπο για την διάσωση ή / και προστασία της ασφαλισμένης περιουσίας. 

3. Πραγματοποιεί κάθε αναγκαίο, προβλεπόμενο και απαραίτητο έλεγχο και συντήρηση για την 
διασφάλιση συνεχούς και  απρόσκοπτης λειτουργίας της εγκατάστασης του συστήματος σπρίνκλερς 
και  των ασφαλισμένων σωληνώσεων, δεξαμενών και εγκαταστάσεων γενικά.  

4. Ενημερώνει γραπτά την Εταιρία που θα χορηγεί γραπτά την σύμφωνη γνώμη της, για 
οποιαδήποτε αλλαγή ή επισκευή ή μετατροπή της αυτόματης εγκατάστασης σπρίνκλερς. 

5. Παρέχει στην Εταιρία δικαίωμα πρόσβασης στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες με σκοπό τον έλεγχο. Εάν η Εταιρία ειδοποιήσει γραπτά τον 
Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο για οποιοδήποτε ελάττωμα ή δυσλειτουργία στην κατασκευή ή 
εγκατάσταση του συστήματος σπρίνκλερς και ζητήσει επισκευή ή μετατροπή αυτού, η Εταιρία έχει 
την ευχέρεια μετά από γραπτή ενημέρωση να αναστείλει την κάλυψη διαρροής σπρίνκλερς ή / και 
πυρκαγιάς έως την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής ή επιδιάρβωσης και την έγκριση τους από 
την Εταιρία. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Τμήμα Ασφάλισης Υλικών Ζημιών Περιουσίας 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου το παρόν Τμήμα παρέχει κάλυψη για τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία έναντι 
υλικής ζημιάς που προκύπτει κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, ως άμεση συνέπεια 
ασφαλισμένου και μη εξαιρούμενου Κινδύνου του Ασφαλιστηρίου. 

Βάση Υπολογισμού Αποζημίωσης 

Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου και καλυπτόμενου Κινδύνου στα ασφαλισμένα αντικείμενα, 
βάση υπολογισμού αποζημίωσης αποτελεί για: 

■ ΟΙΚΟΔΟΜΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ: Η δαπάνη που απαιτείται για την ανοικοδόμηση ή κατασκευή οικοδομής 
/ βελτιώσεων πανομοιότυπης, αντίστοιχης ποιότητας και ίδιας χρήσης, στο ίδιo οικόπεδο, μετά την 
αφαίρεση της μείωσης της κατασκευαστικής αξίας λόγω φθοράς, χρήσης ή παλαιότητας. 

■ ΠΑΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: δηλαδή κινητά αντικείμενα κάθε είδους [εξαιρούνται τα εμπορεύματα): Η 
δαπάνη που απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε αντικειμένου με καινούργιο ιδίου ή 
παρεμφερούς τύπου, προδιαγραφών / ποιότητας, που θα τοποθετείται στον ίδιο χώρο, μετά την 
αφαίρεση της μείωσης της πραγματικής αξίας τους λόγω φθοράς, χρήσης ή παλαιότητας. 

■ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ή ημιέτοιμα προϊόντα που κατασκευάζει ή επεξεργάζεται ο Ασφαλισμένος ή / και 
Συμβαλλόμενος με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά: η αναγκαία δαπάνη για την κατασκευή 
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όμοιων νέων εμπορευμάτων, μετά την αφαίρεση των εξόδων που εξοικονομούνται από προϊόντα 
των οποίων η κατασκευή δεν είχε ολοκληρωθεί όταν επήλθε ο ασφαλιστικός Κίνδυνος. Η 
αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί την τιμή που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την πώληση των 
ασφαλισμένων αντικειμένων, αφαιρούμενου του μικτού κέρδους, κατά τον χρόνο και στον τόπο 
επέλευσης του ασφαλισμένου Κινδύνου. 

■ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ που είχε στην κατοχή του ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος προοριζόμενα 
για πώληση ή μεταπώληση στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 
περιλαμβανομένων πρώτων και βοηθητικών υλών και ημικατεργασμένων / ημιέτοιμων προϊόντων, 
καθώς και για προϊόντα της φύσης: η αναγκαία δαπάνη για την απόκτηση όμοιων νέων 
εμπορευμάτων, που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την πώληση 
των ασφαλισμένων εμπορευμάτων, αφαιρούμενου του μικτού κέρδους, κατά τον χρόνο και στον 
τόπο επέλευσης του ασφαλισμένου Κινδύνου. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 - Γενικές Εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις, 
σύμφωνα με τις οποίες δεν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες, ολικές ή μερικές που 
προέρχονται/προκαλούνται/οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε: 

1.  Λανθασμένη ή ελαττωματική εργασία, κακή χρήση εργαλείων, λειτουργικό λάθος ή παράλειψη 
του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου ή εργαζόμενου αυτού ή προσώπου που ενεργεί για 
λογαριασμό του. 

2. Λανθασμένο ή ελαττωματικό σχεδιασμό, ενυπάρχον ελάττωμα υλικού, σταδιακή χειροτέρευση, 
παραμόρφωση ή στρέβλωση. 

3. Μεταβολή θερμοκρασίας. 

4. Αυτόματη ζύμωση, αυτανάφλεξη. 

5. Διαρροή υγρού από εξοπλισμό επεξεργασίας, όταν η διαρροή οφείλεται στη χρήση του 
εξοπλισμού από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο ή εργαζόμενο αυτού ή πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό του, εκτός εάν επακολουθήσει ζημιά που προκλήθηκε από Κίνδυνο μη εξαιρούμενο 
από το Ασφαλιστήριο, ανεξάρτητα εάν είναι συνέπεια Κινδύνου που αναφέρεται στις παραπάνω 
εξαιρέσεις. 

6. Ηλεκτρονική, ηλεκτρική και μηχανική Βλάβη. 

7. Μη τήρηση του αντισεισμικού κανονισμού που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης άδειας ανέγερσης 
της οικοδομής ή ανακατασκευής, τροποποίησης αυτής ή προσθήκη σε αυτήν. 

Δαπάνες Αποτροπής, Περιορισμού Ζημιάς, Προστασίας 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά την τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση καλύπτει, μέχρι το όριο 
ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, δαπάνες που εύλογα και λόγω των 
συνθηκών πραγματοποίησε ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος κατά την διάρκεια της ζημιάς για 
την αποτροπή και τον περιορισμό αυτής μετά την επέλευση ασφαλισμένου και μη εξαιρούμενου 
Κινδύνου. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες που εύλογα και λόγω των συνθηκών θα 
πραγματοποιήσει ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος: 

α) για την μεταφορά ή μετακίνηση των ασφαλισμένων αντικειμένων με σκοπό την αποτροπή και τον 
περιορισμό της ζημιάς 
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β) για την προσωρινή προστασία και ασφάλεια της ασφαλισμένης ζημιωθείσας περιουσίας πριν την 
έναρξη των εργασιών επισκευής της 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαμβάνεται δε στο ασφαλισμένο κεφάλαιο κάθε 
ασφαλισμένου αντικειμένου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

Αυτόματη Ανασύσταση Κεφαλαίου Μετά από Υλική Ζημιά 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, το Ασφαλιστήριο παρέχει την 
δυνατότητα στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο μετά την επέλευση ασφαλισμένου και μη 
εξαιρούμενου Κινδύνου και την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 
του Ασφαλιστηρίου για την πλήρη αποκατάσταση υλικών ζημιών των ζημιωθέντων ασφαλισμένων 
αντικειμένων, αυτόματης ανασύστασης του ασφαλισμένου κεφαλαίου στο πριν από την καταβολή 
της αποζημίωσης ποσό. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται σε καταβολή των 
αναλογούντων ασφαλίστρων για το διάστημα από την ημερομηνία πλήρους αποκατάστασης της 
ζημιάς έως την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου. 

Προϋποθέσεις Κάλυψης 

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης είναι ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος να: 

α) γνωστοποιήσει γραπτά στην Εταιρία την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς και το ύψος του 
ασφαλισμένου κεφαλαίου εάν αυτό είναι διαφορετικό  

β) καταβάλει τα αντίστοιχα ασφάλιστρα 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη αυτόματη ανασύσταση ασφαλισμένου κεφαλαίου, 
ζημιές που οφείλονται σε καταστροφικούς Κινδύνους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σεισμό, 
καιρικά ή φυσικά φαινόμενα. 

Αποκομιδή Συντριμμάτων 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου η ασφάλιση καλύπτει, μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο 
Ασφαλιστήριο, τις έκτακτες δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Συμβαλλόμενος ή και 
Ασφαλισμένος με έγκριση της Εταιρίας για κατεδάφιση ερειπίων και αποκομιδή και ή μεταφορά 
συντριμμάτων ασφαλισμένων αντικειμένων, που έχουν υποστεί Βλάβη ή καταστροφή μετά την 
επέλευση ασφαλισμένου και μη εξαιρούμενου Κινδύνου, για την αποκατάσταση της ζημιάς. 

Προϋποθέσεις Κάλυψης 

Προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι η επέλευση ασφαλισμένου και καλυπτόμενου από το 
Ασφαλιστήριο Κινδύνου. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη δαπάνες: 

1. Για αποκομιδή συντριμμάτων από χώρο εκτός του οικοπέδου όπου βρίσκεται η ζημιωθείσα 
ασφαλισμένη περιουσία. 
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2. Που οφείλονται σε ρύπανση ή μόλυνση μη ασφαλισμένης ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησίας τρίτων. 

3. Που οφείλονται σε μόλυνση της ασφαλισμένης περιουσίας ή / και στη μετάδοση της μόλυνσης σε 
περιουσία τρίτων. 

4. Για μεταφορά ασφαλισμένων αντικείμενων ή συντριμμάτων σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία για 
αποθήκευση ή απολύμανση λόγω επηρεασμού τους από μόλυνση ή ρύπανση, ανεξάρτητα εάν η 
μεταφορά αυτή ή απολύμανση απαιτείται από τον νόμο ή κανονισμούς. 

5.  Για αφαίρεση υλικού αμιάντου από ασφαλισμένο αντικείμενο.  

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαμβάνεται δε στο ασφαλισμένο κεφάλαιο κάθε 
ασφαλισμένου αντικειμένου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

Δαπάνες Επαγγελματιών 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου η ασφάλιση καλύπτει, μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο 
Ασφαλιστήριο, δαπάνες έκδοσης αδειών και δαπάνες για επαγγελματικές αμοιβές αρχιτεκτόνων, 
μηχανικών, τοπογράφων, συμβούλων, νομικών ή άλλων επαγγελματιών που απαιτούνται 
αποκλειστικά για την ανοικοδόμηση - αποκατάσταση του ασφαλισμένου αντικειμένου λόγω ζημιάς 
που υπέστη μετά την επέλευση ασφαλισμένου και μη εξαιρούμενου Κινδύνου και ο Συμβαλλόμενος 
ή και Ασφαλισμένος κατέβαλε εύλογα. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 - Γενικές Εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις, 
σύμφωνα με τις οποίες δεν καλύπτονται: 

1. Δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία έγερσης αξιώσεων. 

2. Δαπάνες για αποκατάσταση ζημιάς που δεν καλύπτεται με το Ασφαλιστήριο. 

 Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαμβάνεται δε στον ασφαλισμένο κεφάλαιο κάθε ασφαλισμένου 
αντικειμένου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

Δαπάνες Δημοσίων Αρχών 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει, 
μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, επιπλέον δαπάνες που ο 
Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει, μετά την επέλευση ασφαλισμένου 
Κινδύνου, για την αποκατάσταση ζημιωθέντων και μη ζημιωθέντων μερών ασφαλισμένου 
αντικειμένου, εάν αυτό είναι αναγκαίο αποκλειστικά λόγω υποχρεωτικής συμμόρφωσης με 
κανονισμούς δόμησης ή νομικές διατάξεις Δημοσίων ή Τοπικών Αρχών, που θα επιβληθούν στον 
Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο. 

Προϋπόθεση Κάλυψης 
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Για την ισχύ της κάλυψης ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
γραπτά στην Εταιρία την ανάγκη διενέργειας επιπλέον δαπανών λόγω συμμόρφωσής του με τους 
παραπάνω κανονισμούς και να λάβει την γραπτή έγκριση αυτής. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 - Γενικές Εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις, 
σύμφωνα με τις οποίες δεν καλύπτεται: 

1. Δαπάνη για συμμόρφωση με οποιονδήποτε κανονισμό ή νομική διάταξη:  

α) για ζημιά που συνέβη πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης, 

β) για ζημιά που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, 

γ) εάν η υποχρέωση για συμμόρφωση έχει κοινοποιηθεί στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο 
πριν την επέλευση της ζημιάς, 

δ) για αφαίρεση ζημιωθέντος ή μη ζημιωθέντος υλικού αμιάντου ή για το αυξημένο κόστος 
κατεδάφισης, ανακατασκευής, επισκευής ή για την απώλεια χρήσης μη ζημιωθέντος τμήματος 
ασφαλισμένου αντικειμένου, που είναι συνέπεια εφαρμογής οποιουδήποτε νόμου ή διάταξης 
σχετικά με το υλικό αμιάντου. 

2. Επιπλέον δαπάνη που θα είχε απαιτηθεί για την επαναφορά ζημιωθέντος αντικειμένου σε 
κατάσταση όμοια με την κατάσταση του ως καινούργιου, εάν δεν είχε προκύψει η ανάγκη 
συμμόρφωσης με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες κανονισμούς / νομικές διατάξεις. 

3. Δαπάνη για οποιοδήποτε τέλος, φόρο ή εκτίμηση προκύψει λόγω ανατίμησης κεφαλαίου της 
ασφαλισμένης ιδιοκτησίας και θα είναι πληρωτέα από αυτήν ή από τον ιδιοκτήτη αυτής λόγω της 
συμμόρφωσης με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες κανονισμούς / νομικές διατάξεις. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαμβάνεται δε στο ασφαλισμένο κεφάλαιο κάθε ασφαλισμένου 
αντικειμένου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

Αστική Ευθύνη Έναντι Ιδιοκτήτη, Τρίτων Ιδιοκτητών Ακινήτων  

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει 
την αστική ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α. 
Κ.: 

α) έναντι του ιδιοκτήτη της οικοδομής που στεγάζονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, μόνο για 
υλικές ζημιές που θα υποστεί το ακίνητο του, 

Β) έναντι τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων και των κινητών που βρίσκονται σε αυτά, μόνο για υλικές 
ζημιές που θα υποστούν οι τρίτοι και θα οφείλονται αποκλειστικά και άμεσα σε καλυπτόμενη 
επέλευση των κινδύνων πυρκαγιάς ή / και έκρηξης, διάρρηξης ή υπερχείλισης δεξαμενών ή 
σωληνώσεων αποκλειστικά αναφορικά με εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, 
αποχέτευσης και συστήματος πυρόσβεσης, που εκδηλώνεται, προέρχεται από τα ασφαλισμένα 
αντικείμενα, ιδιοκτησίας του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 
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Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 - Γενικές Εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρείται επίσης από την ασφαλιστική κάλυψη και 
δεν καλύπτεται ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου έναντι οποιουδήποτε τρίτου 
ιδιοκτήτη ακινήτου, συμπεριλαμβανομένου και του ιδιοκτήτη / εκμισθωτή, για υλικές ζημιές που 
προέρχονται / προκαλούνται / οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε: 

1. Αποθετικές ζημιές οποιασδήποτε φύσης ή / και καθαρά οικονομικές ζημιές. 

2. Φυσιολογική φθορά / φυσική απομείωση αξίας. 

3. Μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου.  

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος. 

 Προσωπικά Αντικείμενα Υπαλλήλων / Διευθυντών 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει, 
μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, απώλεια ή ζημιά που θα 
προκληθεί σε προσωπικά αντικείμενα ιδιοκτησίας υπαλλήλων ή / και διευθυντών του 
Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, μέσα στον χώρο των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων, λόγω 
επέλευσης ασφαλισμένου και μη εξαιρούμενου Κινδύνου. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο όρθρο 27 - Γενικές Εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη και 
δεν καλύπτονται απώλειες ή ζημιές σε τιμαλφή, χρήματα, κάθε είδους πιστωτικές κάρτες, φορητές 
ηλεκτρονικές συσκευές ή μηχανήματα και οχήματα. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος. 

Βραχυκύκλωμα [Ζημιά Βραχυκυκλωθέντος] 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει 
υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε κάθε είδους ασφαλισμένο μηχάνημα, συσκευή και 
εγκατάσταση που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, από εστία φωτιάς που εκδηλώθηκε στο 
ασφαλισμένο αντικείμενο και προέρχεται από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερφόρτωση, 
σχηματισμό τόξου ή διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος ή υπερθέρμανση ή κακή λειτουργία οργάνων 
μέτρησης, ρύθμισης ή ασφαλείας που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένου και του 
κεραυνού. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικά έτος. 

Αυτόματη Κάλυψη Νεοαποκτηθέντων Περιουσιακών Στοιχείων 



 

83 

 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει 
αυτόματα, μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, τον 
Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, για 
οποιαδήποτε νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία στις ασφαλισμένες διευθύνσεις. 
Αλλαγές, μεταβολές, προσθήκες ή βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα ήδη ασφαλισμένα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβάνονται στην επέκταση αυτή. 

Η ασφάλιση σύμφωνα με την επέκταση αυτή λήγει αυτόματα με την λήξη της ασφαλιστικής 
περιόδου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, ανεξάρτητα εάν η περίοδος της ασφαλιστικής 
κάλυψης της επέκτασης αυτής δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία αυτή. 

Προϋποθέσεις Κάλυψης 

α) Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει γραπτά την Εταιρία με όλα τα 
αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τα νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία μέσα στην 
αποκλειστική προθεσμία που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, η οποία υπολογίζεται από την 
ημερομηνία απόκτησης αυτών. 

Β) Η Εταιρία με βάση τους όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου, υπολογίζει για 
το είδος και τη φύση των νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, το επιπλέον αναλογικό (pro 
rata) ασφάλιστρο από την ημερομηνία απόκτησης αυτών, το οποίο ο Συμβαλλόμενος ή και 
Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει, για την ισχύ της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης. 

γ) Τα νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία πρέπει: α) να είναι σχετικά με το αντικείμενο της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, που αναφέρεται στον 
Πίνακα Καλύψεων και ασκείται στις ασφαλισμένες διευθύνσεις και β) να εγκατασταθούν στις 
ασφαλισμένες διευθύνσεις. 

δ) Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να τοποθετεί και να διατηρεί σε πλήρη, καλή 
και άμεση λειτουργία όλα τα ενδεδειγμένα και προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα προστασίας και 
ασφάλειας [προληπτικά ή / και κατασταλτικά] ανάλογα με τη φύση και την επικινδυνότητα των 
νεοαποκτηθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 - Γενικές εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη οι 
ανατιμήσεις των ήδη ασφαλισμένων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

Όριο Ευθύνης 

To ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικό κατά ασφαλιστικό έτος. 

Προστασία Υπασφάλισης - Όρος Πρόνοιας 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, σε περίπτωση επέλευσης 
ασφαλισμένου Κινδύνου, εάν διαπιστωθεί ότι τα ασφαλισμένα αντικείμενα κατά την ημερομηνία 
επέλευσης της ζημιάς έχουν αξία μεγαλύτερη από την ασφαλισμένη και μέχρι το συμφωνηθέν με τον 
Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο ποσοστό που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, δεν εφαρμόζεται 
υπασφάλιση για το υπερβάλλον ποσό. 

Εάν η υπερβάλλουσα αξία υπερβαίνει το παραπάνω αναφερόμενο συμφωνηθέν ποσοστό που 
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο θα εφαρμόζεται υπασφάλιση και ο Συμβαλλόμενος ή και 
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Ασφαλισμένος θα θεωρείται συνασφαλιστής του εαυτού του για το σύνολο της υπέρβασης του 
ασφαλισμένου ποσού. 

Ακούσια Παράλειψη Ασφάλισης 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει 
αυτόματα, μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση για την επέκταση αυτή που αναφέρεται στο 
Ασφαλιστήριο, τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο, σε περίπτωση που αυτός έχει γνωστοποιήσει 
στην Εταιρία την πρόθεση του να ασφαλίσει όλα τα αντικείμενα στα οποία έχει ασφαλιστικό 
συμφέρον και είναι πεπεισμένος ότι όλα έχουν ασφαλιστεί, αλλά ανακαλυφθεί αργότερα ότι έχει 
παραλειφθεί ακούσια η ασφάλιση μέρους αυτών, η δε Εταιρία θα τα θεωρήσει ασφαλισμένα 
σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου, αποκλειστικά και μόνο για υλικές ζημιές. 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της επέκτασης αυτής, μετά την επέλευση ασφαλισμένου Κινδύνου, η 
Εταιρία αποζημιώνει τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο μέχρι το όριο ευθύνης της για την 
επέκταση αυτή που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο αποκλειστικά για υλικές ζημιές που θα 
υποστούν από το ζημιογόνο γεγονός τα ακουσίως παραλειφθέντα αντικείμενα. 

Προϋποθέσεις Κάλυψης 

Για την ενεργοποίηση της κάλυψης: 

α) ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει αναλογικό ασφάλιστρο για όλα 
τα αντικείμενα που ακούσια παραλείφθηκαν από την ασφάλιση από την έναρξη ισχύος της 
ασφάλισης ή από την ημερομηνία απόκτησης αυτών, εάν αποκτήθηκαν μετά την έναρξη ή κατά την 
διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και 

β) η συνολική αξία των αντικειμένων που ακούσια παραλείφθηκαν πρέπει να προστεθεί στο 
ασφαλισμένο κεφάλαιο που δηλώθηκε από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο και αναγράφεται 
στον Πίνακα Καλύψεων. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη του όρου ακούσιας παράλειψης ασφάλισης ζημιές 
που οφείλονται σε καταστροφικούς Κινδύνους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σεισμοί, 
καιρικά ή φυσικά φαινόμενα. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος. 

Δαπάνες Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Έξοδα Κατάσβεσης 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει 
μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, τυχόν δαπάνες και άλλα 
έξοδα κατάσβεσης που θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία ή σε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση ζημιάς στα ασφαλισμένα αντικείμενα. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικά έτος. 
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Δαπάνες Πυρόσβεσης 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει 
τυχόν δαπάνες και άλλα έξοδα που θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο Συμβαλλόμενος ή και 
Ασφαλισμένος προκειμένου να αποκαταστήσει υλικό και μέσα πυρόσβεσης τα οποία χρησιμοποίησε 
για να αντιμετωπίσει ή να περιορίσει τα αποτελέσματα της πυρκαγιάς. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικά έτος. 

Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, τα ασφαλισμένα αντικείμενα 
ασφαλίζονται σε Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς. 

Αξία αντικατάστασης καινούργους θεωρείται: 

 Για ΟΙΚΟΔΟΜΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ: Το ποσό που απαιτείται κατά το χρονικό σημείο επέλευσης 
της ζημιάς για την κατασκευή ή / και επισκευή ενός καινούργιου, πανομοιότυπου, 
αντίστοιχης ποιότητας και ίδιας χρήσης κτιρίου στον τόπο επέλευσης της ζημιάς. 

 Για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΠΑΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: Το ποσό που απαιτείται κατά το χρονικό σημείο 
επέλευσης της ζημιάς για την αντικατάσταση ή / και επισκευή κάθε αντικειμένου με ένα 
καινούργιο της ίδιας χρήσης και προδιαγραφών / ποιότητας που θα τοποθετείται στον ίδιο 
χώρο. 

1. Σε περίπτωση που τα ασφαλισμένα αντικείμενα καταστραφούν ή ζημιωθούν λόγω 
επέλευσης ασφαλισμένου Κινδύνου, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την δαπάνη 
αποκατάστασης ή αντικατάστασης τους με καινούργια κατά το χρονικό σημείο επέλευσης 
της ζημιάς στον τόπο που αυτή συνέβη. 

2. Η ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης καινουργούς δεν ισχύει για αντικείμενα η αξία των 
οποίων έχει μειωθεί κατά το χρονικό σημείο επέλευσης της ζημιάς κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο από 50% λόγω παλαιότητας και δεν καλύπτει ούτε δαπάνη ειδικής 
ανακατασκευής αυτών. 

3. Σε περίπτωση που πρακτικά είναι αδύνατη η αντικατάσταση του αντικειμένου που 
καταστράφηκε με άλλο ίδιου τύπου και χρήσης, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, ως 
αξία αποκατάστασης λαμβάνεται η αξία ενός κατά το δυνατόν παρεμφερούς αντικειμένου, 
με τα ίδια χαρακτηριστικά, ιδιότητες και απόδοση. 

4. Σε περίπτωση που το ζημιωθέν αντικείμενο μπορεί να επισκευαστεί, η Εταιρία υποχρεούται 
να αποδεχτεί την επισκευή του με καινούργια ανταλλακτικά, όχι όμως την αντικατάσταση ή 
την ανακατασκευή του, εκτός εάν η δαπάνη αντικατάστασης ή ανακατασκευής είναι 
μικρότερη από την δαπάνη αποκατάστασης του ζημιωθέντος αντικειμένου. 

5. Αποζημίωση σε αξία καινουργούς οφείλεται μόνο σε περίπτωση που η ανακατασκευή (όταν 
πρόκειται για οικοδομή) ή η αντικατάσταση (όταν πρόκειται για εξοπλισμό), ολοκληρωθεί 
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από το χρονικό σημείο επέλευσης της ζημιάς. Σε 
περίπτωση που αυτό είναι απόλυτα ανέφικτο για λόγους που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, η προθεσμία παρατείνεται ανάλογα, 
όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) ακόμα έτη. Εάν παρέλθει άπρακτη η 
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παραπάνω προθεσμία, η Εταιρία οφείλει αποζημίωση σύμφωνα με την τρέχουσα 
πραγματική αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων κατά το χρονικό σημείο επέλευσης της 
ζημιάς. 

6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αδυναμίας ανακατασκευής ζημιωθείσας οικοδομής λόγω 
νομικών ή κανονιστικών διατάξεων, η ανακατασκευή πρέπει να πραγματοποιηθεί στο ίδιο 
οικόπεδο που βρισκόταν η ζημιωθείσα οικοδομή / και χωρίς αξιόλογη μεταβολή του 
αρχικού προορισμού της, διαφορετικά η Εταιρία αποζημιώνει τον Συμβαλλόμενο ή και 
Ασφαλισμένο σύμφωνα με την τρέχουσα πραγματική αξία. 

7. Σε περίπτωση που κατά το χρονικά σημείο επέλευσης της ζημιάς η δαπάνη που απαιτείται 
για την αποκατάσταση όλων των ασφαλισμένων με την κάλυψη αυτή αντικειμένων, 
χωριστά για κτίριο / βελτιώσεις, εξοπλισμό και μηχανήματα, υπερβαίνει το αντίστοιχο 
ασφαλισμένο κεφάλαιο για κάθε αντίστοιχη ομάδα ασφαλισμένων αντικειμένων, ο 
Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος θεωρείται συνασφαλιστής του εαυτού του και 
αναλαμβάνει ο ίδιος ανάλογο μέρος της ζημιάς. 

Περιουσιακά Στοιχεία Υπό Κατασκευή 

 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου, κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου και κατά μερική παρέκκλιση της εξαίρεσης 
16 του άρθρου 27 - Γενικές εξαιρέσεις - Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του 
Ασφαλιστηρίου, η ασφάλιση επεκτείνεται, κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και 
καλύπτει μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, περιουσιακά 
στοιχεία ή οικοδομές υπό κατασκευή / και υλικά ή προμήθειες που χρησιμοποιούνται για την 
ολοκλήρωση αυτών των εργασιών: 

α) έναντι ελαττωματικής εργασίας, ελαττωματικού υλικού ή ελαττωματικής κατασκευής, 

Β) εντός των εγκαταστάσεων του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που αναφέρονται στον 
Πίνακα Καλύψεων και 

γ) για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο ανά έργο κατασκευής, από την 
ημερομηνία έναρξης της κατασκευής του. 

Κατασκευή για την επέκταση αυτή θεωρείται: 

■ Συντήρηση, ανακαίνιση, αναπαλαίωση ή επέκταση υφιστάμενου κτιρίου. 

■ Ανέγερση ή συναρμολόγηση εγκαταστάσεων σε υφιστάμενα κτίρια. 

■ Αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεων σε υφιστάμενα κτίρια. 

Η ασφάλιση σύμφωνα με την επέκταση αυτή λήγει αυτόματα με την λήξη της ασφαλιστικής 
περιόδου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, ανεξάρτητα εάν η περίοδος ασφαλιστικής 
κάλυψης της επέκτασης αυτής δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία αυτή. 

Προϋποθέσεις Κάλυψης 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος πρέπει να ασφαλίσει τα αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία 
με το Ασφαλιστήριο. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 
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Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 - Γενικές εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρείται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη και 
δεν καλύπτεται: 

1. Οποιαδήποτε αποθετική / επακόλουθη ζημία ή ευθύνη κάθε είδους ή φύσης (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά ζημιές σε περιβάλλοντα περιουσιακά στοιχεία, αστική ευθύνη έναντι τρίτων, 
οποιαδήποτε οικονομική απώλεια). 

2. Οποιαδήποτε δοκιμή μηχανήματος ή / και εξοπλισμού. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικά έτος. 

Ζημιές από Εργασίες Επισκευής - Βελτίωσης - Ανακαίνισης –Συντήρησης 

 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου, κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου και κατά μερική παρέκκλιση της εξαίρεσης 
16 του άρθρου 27 - Γενικές εξαιρέσεις - Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του 
Ασφαλιστηρίου, η ασφάλιση επεκτείνεται, κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και 
καλύπτει υλικές ζημιές, συνεπεία επέλευσης ασφαλισμένου Κινδύνου, που θα προκληθούν στην 
ασφαλισμένη περιουσία άμεσα προερχόμενες από την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών επισκευής / 
βελτίωσης, ανακαίνισης ή / και συντήρησης των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων και μηχανημάτων 
και αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της ασφαλισμένης επιχείρησης. 

Προϋποθέσεις Κάλυψης 

1. Ο προϋπολογισμός των εργασιών αυτών δεν θα υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στο 
Ασφαλιστήριο. 

2. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να διασφαλίζει την διατήρηση του 
αναγωγικού δικαιώματος της Εταιρίας έναντι τρίτου εργολάβου / κατασκευαστή. 

3. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται σε περίπτωση διενέργειας θερμών εργασιών 
να τηρεί την από τον νόμο προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης άδειας εργασιών ανοικτής φλόγας. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη ζημιές που οφείλονται σε εργασίες συναρμολόγησης 
/ αποσυναρμολόγησης και δοκιμών μηχανημάτων. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
κατά ασφαλιστικό έτος. 

Άδεια θερμών Εργασιών 

 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση δεν καλύπτει υλικές ζημιές 
στην ασφαλισμένη περιουσία άμεσα προερχόμενες από θερμές εργασίες, εάν ο Συμβαλλόμενος ή 
και Ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε εργαζόμενος αυτού παραβεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
εγγυήσεις / διαδικαστικές ρήτρες: 
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1. Εύφλεκτα Υλικά: Οποιαδήποτε φορητά ή μεταφερόμενα εύφλεκτα υλικά πρέπει να 
απομακρύνονται σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από τους χώρους εργασίας ή παρακείμενους 
σε αυτούς χώρους. 

2. Εύφλεκτα υγρά ή αέρια: Βαρέλια, κάδοι ή άλλα εμπορευματοκιβώτια (containers) πρέπει, πριν 
χρησιμοποιηθούν, να καθαρίζονται από πιθανά εκρηκτικά υγρά ή αέρια. 

3. Προληπτικά μέτρα πριν την εκτέλεση θερμών εργασιών: Πρέπει να καταβρέχεται η περιοχή 
εργασίας, όταν είναι εφικτό. 

4. Έλεγχος σπινθήρα: Για την αποφυγή πτώσης σπινθήρων ή θερμού μετάλλου σε εύφλεκτα υλικά 
που δεν μπορούν να μετακινηθούν, πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά προστατευτικά φύλλα ή 
να λαμβάνονται παρεμφερείς προφυλάξεις. 

5. Μέτρα προστασίας κατά της φωτιάς: Εάν η περιοχή όπου εκτελούνται θερμές εργασίες 
προστατεύεται από αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (sprinklers ), το σύστημα πρέπει υποχρεωτικά 
να λειτουργεί κατά την διάρκεια των εργασιών κοπής και συγκόλλησης. Κοντά στην περιοχή όπου θα 
εκτελεστούν οι εργασίες, πρέπει να βρίσκονται κατάλληλοι πυροσβεστήρες ή χειροκίνητες μάνικες. 
Στην ομάδα εκτέλεσης θερμών εργασιών πρέπει να τοποθετείται ένα επιπλέον άτομο με μοναδική 
αρμοδιότητα να παρακολουθεί τους σπινθήρες και να κάνει έγκαιρη χρήση των μέσων πυρόσβεσης 
όταν και εάν αυτό απαιτηθεί. 

6. Προληπτικά μέτρα μετά την εκτέλεση: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να 
διενεργείται α) εξονυχιστικός έλεγχος για τυχόν υποβόσκουσα πυρκαγιά σε παράμερα σημεία και β) 
περιπολίες για διάστημα μέχρι και τέσσερις (4) ώρες μετά την λήξη των εργασιών. 

Ο όρος «θερμές Εργασίες» σημαίνει: 

■ Διαδικασία κατά την οποία ένα η περισσότερα τμήματα προς ένωση θερμαίνονται σε θερμοκρασία 
κοντινή ή υψηλότερη του σημείου τήξης, με αποτέλεσμα την συγκόλληση των θερμών επιφανειών. 

■ Διαδικασία εφαρμογής θερμότητας που προκαλεί ερυθροπύρωση στο σημείο κοπής ή είσδυσης. 
Το μέταλλο καίγεται με εκτοξευμένο οξυγόνο. 

■ Εργασίες ακονίσματος ή τροχίσματος που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα. 

■ Ηλεκτροσυγκόλληση οροφής. 

■ Εργασίες επίστρωσης οροφής με πίσσα. 

Κάθε άδεια εκτέλεσης θερμών εργασιών πρέπει να ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Τμήμα Ασφάλισης Μηχανικών Βλαβών 

 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η Εταιρία καλύπτει, μέχρι το ανώτατο 
όριο ευθύνης της για το Τμήμα Μηχανικών Βλαβών που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, τα 
ασφαλισμένα μηχανήματα, που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, εφόσον βρίσκονται στις 
ασφαλισμένες εγκαταστάσεις για απρόοπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημιά από γεγονός τυχαίο, 
βίαιο, απρόβλεπτο και ανεξάρτητο από τη θέληση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που 
συνεπάγεται την ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασής τους και που οφείλεται σε αιτίες, όπως 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ελαττώματα χύτευσης και υλικού, ελαττωματικό σχέδιο, σφάλματα 
εργαστηρίου ή συναρμολόγησης (μονταρίσματος), κακοτεχνία, αδεξιότητα, αμέλεια ή απροσεξία, 
έλλειψη νερού στους λέβητες, φυσική έκρηξη, απόσπαση (απόσχιση) λόγω φυγόκεντρης δύναμης, 
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βραχυκύκλωμα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν εξαιρείται ρητά από τις Γενικές ή Ειδικές 
Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου. 

Τα ασφαλισμένα μηχανήματα καλύπτονται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών 
λειτουργίας κατά την παραλαβή τους, είτε βρίσκονται σε λειτουργία είτε σε αδράνεια ή είναι 
αποσυναρμολογημένα με σκοπό τον καθαρισμό ή τη συντήρηση τους, είτε κατά τη διάρκεια αυτών 
των εργασιών είτε κατά την διάρκεια μετακίνησης των μηχανών μέσα στο χώρο της ασφαλισμένης 
εγκατάστασής τους είτε κατά τη διάρκεια της μετέπειτα επανασυναρμολόγησης και δοκιμών τους  

Εξαιρούμενα Μηχανήματα (εξ ολοκλήρου ή μέρη αυτών) 

Εκτός από τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 25 - Εξαιρούμενα Αντικείμενα των Γενικών 
Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται ρητά από την παρούσα ασφαλιστική κάλυψη: 

1. Αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καλούπια, μήτρες, εκμαγεία, 
εγχάρακτοι εκτυπωτικοί κύλινδροι, μέρη μηχανών που λόγω της χρήσης ή της φύσης τους 
υφίστανται υψηλό ποσοστό φθοράς και μείωσης της αξίας τους όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά πυρίμαχες επενδύσεις, σφύρες σύνθλιψης, γυάλινα, κεραμικά ή από πορσελάνη 
αντικείμενα, ιμάντες, αλυσίδες, σχοινιά, καλώδια, ελαστικά επίσωτρα, μέσα λειτουργίας όπως 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λιπαντικά, καύσιμα, καταλύτες. 

2. Οποιοσδήποτε κενός σωλήνας ή αγωγός, σωλήνας αερίου και λαδιού ή / και αγωγός. 

3. Οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εάν χρησιμοποιείται για να ελέγχει τα 
ασφαλισμένα μηχανήματα, αλλά μόνο όταν δεν είναι συνδεδεμένος σε κυρίως σύστημα ελέγχου. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 - Γενικές Εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη και 
δεν καλύπτονται ζημιές σε ασφαλισμένο μηχάνημα, ολικές ή μερικές που προέρχονται / 
προκαλούνται / οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε: 

1. Οποιοδήποτε σφάλμα ή ελάττωμα που υπήρχε και ήταν γνωστό στον Συμβαλλόμενο ή και 
Ασφαλισμένο ή τους αντιπροσώπους του κατά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα 
εάν τα σφάλματα ή τα ελαττώματα αυτά ήταν γνωστά στην Εταιρία ή όχι. 

2. Χημική έκρηξη, εκτός από την περίπτωση έκρηξης καυσαερίου σε λέβητες. 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση σύμφωνα με το Τμήμα Ασφάλισης 
Μηχανικών Βλαβών αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, ισχύει συνολικά για όλη την ασφαλιστική 
περίοδο και ισούται με το ασφαλισμένο κεφάλαιο Μηχανημάτων του Τμήματος Υλικών Ζημιών, 
εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτά με την Εταιρία μικρότερο ασφαλισμένο κεφάλαιο ως όριο ευθύνης 
για το Τμήμα αυτό, που θα αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

Σε περίπτωση ζημιάς εφαρμόζεται ο κανόνας της υπασφάλισης με βάση το συνολικό ασφαλισμένο 
κεφάλαιο μηχανημάτων του Τμήματος Ασφάλισης Υλικών Ζημιών. 

Το ποσό της αποζημίωσης για τα ασφαλισμένα αντικείμενα με το παρόν Τμήμα Ασφάλισης 
Μηχανικών Βλαβών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το όριο ευθύνης που αναγράφεται 
στο Ασφαλιστήριο. 

 

Βάση Υπολογισμού Αποζημίωσης 
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1. Εάν η ζημιά σε ασφαλισμένο αντικείμενο μπορεί να επισκευασθεί, η Εταιρία καταβάλει τις 
αναγκαίες δαπάνες για την επαναφορά του ζημιωθέντος μηχανήματος στην κατάσταση λειτουργίας 
που βρισκόταν πριν από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, καθώς και τη δαπάνη 
αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης που έγινε για τη διενέργεια των επισκευών και το 
συνήθη μεταφορικό ναύλο προς και από το συνεργείο επισκευών, τους τελωνειακούς δασμούς και 
φόρους, εάν υπάρχουν. 

Εάν η επισκευή πραγματοποιηθεί σε συνεργείο του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, η Εταιρία 
θα καταβάλει τη δαπάνη των υλικών και των ημερομισθίων που απαιτήθηκαν για την επισκευή, 
καθώς και ένα εύλογο ποσοστό για την κάλυψη των γενικών εξόδων. Δεν γίνεται μείωση λόγω 
παλαιότητας των εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αξία των τυχόν 
σώστρων. 

Εάν η δαπάνη επισκευής, όπως προσδιορίστηκε πιο πάνω, είναι ίση ή μεγαλύτερη οπό την 
πραγματική αξία του ασφαλισμένου μηχανήματος, αμέσως πριν από την επέλευση της ζημιάς, ο 
διακανονισμός γίνεται με βάση την παρακάτω παράγραφο 2. 

2. Σε περίπτωση καταστροφής ασφαλισμένου αντικειμένου, η Εταιρία καταβάλει την πραγματική 
αξία που αυτό είχε αμέσως πριν από την επέλευση της ζημιάς, περιλαμβανομένης της δαπάνης για 
συνήθη μεταφορικά έξοδα, της δαπάνης συναρμολόγησης και τελωνειακών δασμών, εάν υπάρχουν. 
Η τρέχουσα πραγματική αξία υπολογίζεται μετά την αφαίρεση της αντίστοιχης απομείωσης λόγω 
παλαιότητας από την αξία αντικατάστασης του αντικειμένου. Η Εταιρία θα καταβάλει και κάθε 
εύλογη δαπάνη για την αποσυναρμολόγηση του καταστραφέντος αντικειμένου. Για τον υπολογισμό 
της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία των σώστρων. 

Καταστραφέντα / μη επισκευάσιμα μηχανήματα δεν θα καλύπτονται πλέον από το Ασφαλιστήριο. 

3. Οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη για υπερωρίες, νυκτερινή εργασία, εργασία κατά τις ημέρες 
επίσημων αργιών ή επείγοντα ναύλο καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, μόνο εάν έχει συμφωνηθεί 
γραπτά με την Εταιρία και αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 

4. Δαπάνες για οποιεσδήποτε μετατροπές, προσθήκες, βελτιώσεις ή γενικές επιθεωρήσεις δεν 
καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο. 

5. Δαπάνες για οποιαδήποτε προσωρινή επισκευή βαρύνουν την Εταιρία μόνο εφόσον αποτελούν 
μέρος της τελικής επισκευής και δεν αυξάνουν την συνολική δαπάνη επισκευής. 

6. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σύμφωνα με το Τμήμα Μηχανικών Βλαβών σε αποζημίωση όσον αφορά 
οποιοδήποτε ασφαλισμένο αντικείμενο, που παραμένει σε λειτουργία μετά από ζημιά χωρίς να έχει 
επισκευαστεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρία ή εάν έχει επισκευαστεί προσωρινά χωρίς τη 
συγκατάθεση της Εταιρίας. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος. 

Τμήμα Ασφάλισης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η Εταιρία καλύπτει, μέχρι το ανώτατο 
όριο ευθύνης της για το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, 
τον ασφαλισμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, εφόσον βρίσκεται 
στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις για απρόοπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημιά που είναι άμεση 



 

91 

 

συνέπεια επέλευσης Κινδύνου που δεν εξαιρείται από το Ασφαλιστήριο, που θα συμβεί κατά την 
διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και συνεπάγεται την ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασης του. 

Εξαιρούμενος Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (εξ ολοκλήρου ή μέρη αυτού) 

Εκτός από τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 25 - Εξαιρούμενα Αντικείμενα των Γενικών 
Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται ρητά από την παρούσα ασφαλιστική κάλυψη: 

■ Λυχνίες, Βαλβίδες, καθοδικοί σωλήνες (πηγές φωτός γενικότερα), ταινίες, ασφάλειες, σφραγίδες 
ασφαλείας, ιμάντες, σύρματα, αλυσίδες, ελαστικά επίσωτρα, ανταλλάξιμα εργαλεία, αναλώσιμα, 
εγχάρακτοι κύλινδροι, αντικείμενα κατασκευασμένα από γυαλί, πορσελάνη ή κεραμικά, φίλτρα ή 
υφάσματα και κάθε λειτουργικό μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λιπαντικά, καύσιμα, χημικά), 
ή οποιονδήποτε μηχανολογικό ή άλλον εξοπλισμό. 

■ Οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για να ελέγχει οποιονδήποτε 
μηχανολογικό ή άλλον εξοπλισμό, εκτός από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είναι άμεσα 
συνδεδεμένος σε κυρίως σύστημα ελέγχου. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 - Γενικές Εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη και 
δεν καλύπτονται ζημιές σε ασφαλισμένο μηχάνημα, ολικές ή μερικές που προέρχονται / 
προκαλούνται / οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε: 

1. Οποιοδήποτε σφάλμα ή ελάττωμα που υπήρχε και ήταν γνωστό στον Συμβαλλόμενο ή και 
Ασφαλισμένο ή τους αντιπροσώπους του κατά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα 
εάν τα σφάλματα ή τα ελαττώματα αυτά ήταν γνωστά στην Εταιρία ή όχι. 

2. Οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιείται για την εξάλειψη λειτουργικών Βλαβών εκτός εάν οι 
βλάβες αυτές είναι άμεση συνέπεια επέλευσης μη εξαιρούμενου από το Ασφαλιστήριο Κινδύνου. 

3. Οποιαδήποτε δαπάνη για την συντήρηση και κάθε επισκευή στο πλαίσιο της συντήρησης των 
ασφαλισμένων αντικειμένων. 

4. Απώλεια ή ζημιά ηλεκτρονικών δεδομένων από οποιαδήποτε αιτία. 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση σύμφωνα με το Τμήμα Ασφάλισης 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, ισχύει συνολικά για όλη την ασφαλιστική 
περίοδο και ισούται με το ασφαλισμένο κεφάλαιο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Τμήματος Υλικών 
Ζημιών, εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτά με την Εταιρία μικρότερο ασφαλισμένο κεφάλαιο ως όριο 
ευθύνης για το Τμήμα αυτό, που θα αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

Σε περίπτωση ζημιάς εφαρμόζεται ο κανόνας της υπασφάλισης με βάση το συνολικό ασφαλισμένο 
κεφάλαιο ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Τμήματος Ασφάλισης Υλικών Ζημιών. 

Το ποσό της αποζημίωσης για τα ασφαλισμένα αντικείμενα με το παρόν Τμήμα Ασφάλισης 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το όριο ευθύνης που 
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

Βάση Υπολογισμού Αποζημίωσης 

1. Εάν η ζημιά σε ασφαλισμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να επισκευασθεί, η Εταιρία καταβάλει 
τις αναγκαίες δαπάνες για την επαναφορά του ζημιωθέντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην 
κατάσταση λειτουργίας που βρισκόταν πριν από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, καθώς και 
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την δαπάνη αποσυναρμολόγησης και επανα-συναρμολόγησης που έγινε για τη διενέργεια των 
επισκευών και τον συνήθη μεταφορικό ναύλο προς και από το συνεργείο επισκευών, τους 
τελωνειακούς δασμούς και φόρους, εάν υπάρχουν. 

Εάν η επισκευή πραγματοποιηθεί σε συνεργείο του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, η Εταιρία 
θα καταβάλει τη δαπάνη των υλικών και των ημερομισθίων που απαιτήθηκαν για την επισκευή, 
καθώς και ένα εύλογο ποσοστό για την κάλυψη των γενικών εξόδων. Δεν γίνεται μείωση λόγω 
παλαιότητας των εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αξία των τυχόν 
σώστρων. 

Εάν η δαπάνη επισκευής, όπως προσδιορίστηκε πιο πάνω, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την 
πραγματική αξία του ασφαλισμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αμέσως πριν από την επέλευση της 
ζημιάς, ο διακανονισμός γίνεται με βάση την παράγραφο 2. 

2. Σε περίπτωση καταστροφής ασφαλισμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η Εταιρία καταβάλλει την 
πραγματική αξία που αυτός είχε αμέσως πριν από την επέλευση της ζημιάς, περιλαμβανομένης της 
δαπάνης για συνήθη μεταφορικό έξοδα, της δαπάνης συναρμολόγησης και τελωνειακών δασμών, 
εάν υπάρχουν. Η τρέχουσα πραγματική αξία υπολογίζεται μετά την αφαίρεση της αντίστοιχης 
απομείωσης λόγω παλαιότητας από την αξία αντικατάστασης του ηλεκτρονικού αντικειμένου. Η 
Εταιρία θα καταβάλει και κάθε εύλογη δαπάνη για την αποσυναρμολόγηση του μη επισκευάσιμου 
αντικειμένου. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία των σώστρων. 

3. Καταστραφείς / μη επισκευάσιμος ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν θα καλύπτεται πλέον από το 
Ασφαλιστήριο. 

4. Οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εργασία κατά τις ημέρες 
επίσημων αργιών ή επείγοντα ναύλο καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο μόνο εάν έχει συμφωνηθεί 
γραπτά με την Εταιρία και αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 

5. Δαπάνες για οποιεσδήποτε μετατροπές, προσθήκες, βελτιώσεις ή γενικές επιθεωρήσεις δεν 
καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο. 

6. Δαπάνες για ανασύσταση Εξωτερικών Φορέων Πληροφοριών δεν καλύπτονται από το 
Ασφαλιστήριο. 

7. Δαπάνες για οποιαδήποτε προσωρινή επισκευή βαρύνουν την Εταιρία μόνο εφόσον αποτελούν 
μέρος της τελικής επισκευής και δεν αυξάνουν την συνολική δαπάνη επισκευής. 

8. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σύμφωνα με το τμήμα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σε αποζημίωση όσον 
αφορά οποιονδήποτε ασφαλισμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που παραμένει σε λειτουργία μετά από 
ζημιά, χωρίς να έχει επισκευαστεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρία ή εάν έχει επισκευαστεί 
προσωρινά χωρίς την συγκατάθεση της Εταιρίας. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος. 

Εξωτερικοί Φορείς Πληροφοριών 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
επεκτείνεται και καλύπτει μέχρι το όριο ευθύνης για αποζημίωση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο 
τους Εξωτερικούς Φορείς Πληροφοριών που βρίσκονται στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις και 
αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, περιλαμβανομένων και των πληροφοριών που είναι 
καταχωρημένες σ' αυτούς, και οι οποίες είναι άμεσα επεξεργάσιμες σε συστήματα ηλεκτρονικής 
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επεξεργασίας δεδομένων (EDP), εάν υποστούν υλική ζημιά που καλύπτεται από το Τμήμα 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Ασφαλιστηρίου. 

Βάση Υπολογισμού Αποζημίωσης 

Βάση υπολογισμού αποζημίωσης είναι η αξία των κενών Εξωτερικών Φορέων Πληροφοριών και η 
δαπάνη αναπαραγωγής των δεδομένων που απωλέσθηκαν, από αντίγραφα ή από πρωτότυπα της 
προηγούμενης γενιάς των αρχείων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κατάσταση 
ισοδύναμη με αυτήν πριν από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος. 

Η Εταιρία αποζημιώνει κάθε ποσό που αποδεικνύεται ότι καταβλήθηκε από τον Ασφαλισμένο μέσα 
σε διάστημα 12 μηνών από την ημέρα επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος, αποκλειστικά για την 
επαναποθήκευση των ασφαλισμένων Εξωτερικών Φορέων Πληροφοριών στην κατάσταση που αυτοί 
βρίσκονταν αμέσως πριν από το ζημιογόνο γεγονός, ώστε να είναι δυνατή η κανονική συνέχιση 
επεξεργασίας των στοιχείων. 

Εάν δεν είναι αναγκαία η αναπαραγωγή των απωλεσθέντων στοιχείων ή πληροφοριών ή εάν αυτή η 
αναπαραγωγή δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την ημέρα επέλευσης του 
ζημιογόνου γεγονότος, η Εταιρία ευθύνεται για την καταΒολή των εξόδων που απαιτούνται μόνο για 
την αντικατάσταση των απωλεσθέντων ή ζημιωθέντων φορέων πληροφοριών με καινούργιους. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 - Γενικές Εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη και 
δεν καλύπτονται ζημιές σε ασφαλισμένο μηχάνημα, ολικές ή μερικές που προέρχονται / 
προκαλούνται / οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε: 

1. Οποιαδήποτε δαπάνη που προκύπτει από λανθασμένο προγραμματισμό, διάτρηση, 
χαρακτηρισμό, κατονομασία, επιγραφή ή εισαγωγή, ακούσια ακύρωση πληροφοριών ή απόρριψη 
φορέων πληροφοριών και από οποιαδήποτε απώλεια πληροφορίας λόγω επίδρασης μαγνητικών 
πεδίων. 

2. Κάθε  είδους  επακόλουθη  ή  αποθετική ζημιά,   ποινικές ρήτρες,  απώλειες λόγω καθυστέρησης ή 
μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων και απώλεια σύμβασης. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος. 

Τμήμα Ασφάλισης Απώλειας Μικτού Κέρδους 

 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος οφείλει να αποδείξει: 

α) ότι η απαίτηση απώλειας μικτού κέρδους οφείλεται στην επέλευση ασφαλισμένου και 
καλυπτόμενου Κινδύνου και 

β) το ύψος αυτής. 

Η ασφάλιση περιορίζεται και καλύπτει την Απώλεια Μικτού Κέρδους που οφείλεται σε: 

α) Μείωση του κύκλου εργασιών: 
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Όσον αφορά στη μείωση του κύκλου εργασιών η καταβλητέα αποζημίωση είναι το ποσό που 
προκύπτει από την εφαρμογή του Συντελεστή Μικτού Κέρδους στο ποσό κατά το οποίο ο Κύκλος 
Εργασιών, κατά την Περίοδο Αποζημίωσης, υπολείπεται, λόγω της επελθούσας ζημιάς, του Συνήθους 
Κύκλου Εργασιών και 

Β) Αύξηση του κόστους λειτουργίας: 

Όσον αφορά στην αύξηση του κόστους λειτουργίας η καταβλητέα αποζημίωση αντιστοιχεί στις 
πρόσθετες δαπάνες που πραγματοποιούνται αναγκαστικά και εύλογα με αποκλειστικό σκοπό την 
αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της μείωσης του Κύκλου Εργασιών, ο οποίος δεν θα 
πραγματοποιείτο, χωρίς τις παραπάνω πρόσθετες δαπάνες κατά την περίοδο αποζημίωσης λόγω της 
επελθούσας ζημίας. 

Η καταβλητέα αποζημίωση για πρόσθετες δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που 
προκύπτει από την εφαρμογή του Συντελεστή Μικτού Κέρδους στο ποσά της μείωσης Κύκλου 
Εργασιών που αποφεύχθηκε με τον τρόπο αυτόν, μείον οποιοδήποτε ποσό εξοικονομήθηκε κατά την 
περίοδο αποζημίωσης και αφορά δαπάνες και έξοδα, που θα έπρεπε να καταβληθούν από το Μικτό 
Κέρδος, αλλά έπαυσαν να υφίστανται ή μειώθηκαν λόγω της επελθούσας ζημιάς. 

Με την προϋπόθεση ότι, εάν το ασφαλισμένο κεφάλαιο για την κάλυψη αυτή που αναφέρεται στον 
Πίνακα Καλύψεων είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή 
Μικτού Κέρδους στον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών (ή αναλογικά μεγαλύτερου πολλαπλάσιου του Ετήσιου 
Κύκλου Εργασιών, ήταν η ανώτατη περίοδος αποζημίωσης υπερβαίνει τους 12 μήνες), το πληρωτέο 
ποσό θα μειωθεί ανάλογα. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

■ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Η χρονική περίοδος που αρχίζει από την επέλευση της ζημιάς και λήγει όχι αργότερα από την 
διάρκεια της Ανώτατης Περιόδου Αποζημίωσης που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα επηρεάζονται τα αποτελέσματα της επιχείρησης λόγω της ζημιάς. 

■ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Η διάρκεια σε μήνες που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο ως Ανώτατη Περίοδος Αποζημίωσης. 

■ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα ποσά που καταβλήθηκαν ή πρέπει να καταβληθούν στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο 
(μείον εκπτώσεεις) για αγαθά που πωλήθηκαν ή παραδόθηκαν και για υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν κατά την άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης στις ασφαλισμένες 
εγκαταστάσεις. 

■ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 

Το ποσό κατά το οποίο η αξία του Κύκλου Εργασιών και η αξία των αποθεμάτων κατά το κλείσιμο της 
χρήσης υπερβαίνει την αξία των αποθεμάτων κατά την έναρξη της χρήσης, την αξία των αποθεμάτων 
που αγοράσθηκαν και τα ειδικά λειτουργικά έξοδα. 

Η αξία των αποθεμάτων κατά την έναρξη και λήξη της χρήσης θα υπολογίζεται με βάση τις λογιστικές 
μεθόδους που ακολουθεί ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος, λαμβανομένων υπόψη και των 
αποσβέσεων καθώς και τυχόν υποτιμήσεων. 

■ ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
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Το σύνολο (100%) των αγορών (μείον εκπτώσεεις) ή/και τα τυχόν άλλα έξοδα που αναγράφονται στο 
Ασφαλιστήριο ως Ειδικά Λειτουργικά Έξοδα. 

■ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Η αναλογία του Μικτού Κέρδους επί του Κύκλου Εργασιών που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους που προηγήθηκε από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς. 

■ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε κατά το αμέσως πριν από την ημερομηνία επέλευσης 
της ζημιάς δωδεκάμηνο. Εάν η περίοδος αποζημίωσης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες, ο 
Ετήσιος Κύκλος Εργασιών αυξάνεται κατά την υπάρχουσα αναλογία μεταξύ της περιόδου 
αποζημίωσης και ολόκληρης της χρήσης. 

■ ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην περίοδο 
αποζημίωσης κατά τους δώδεκα (12) μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς. 
Εάν η περίοδος αποζημίωσης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες, ο Συνήθης Κύκλος Εργασιών 
αυξάνεται κατά την υπάρχουσα αναλογία μεταξύ της περιόδου αποζημίωσης και ολόκληρης της 
χρήσης. 

Επί του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ, του ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και του ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, πραγματοποιούνται οι προσαρμογές εκείνες που επιβάλλονται για την πρόβλεψη της 
τάσης (πορείας) των εργασιών της ασφαλισμένης επιχείρησης και για τις ειδικές συνθήκες που 
μπορούν να επηρεάσουν είτε πριν είτε μετά την ζημιά, τις εργασίες της και θα μπορούσαν να έχουν 
επηρεάσει τις εργασίες εάν δεν είχε επέλθει η ζημιά, κατά τρόπο τέτοιο ώστε τα αναπροσαρμοσμένα 
μεγέθη να προσεγγίζουν όσο ακριβέστερα είναι δυνατόν τα αποτελέσματα που θα είχαν επιτευχθεί 
κατά την διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου μετά την ζημιά, εάν αυτή δεν είχε επέλθει. 

Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποζημίωσης, και προς όφελος της ασφαλισμένης επιχείρησης 
πωληθούν αγαθά ή παρασχεθούν υπηρεσίες σε χώρο διαφορετικό από αυτόν των ασφαλισμένων 
εγκαταστάσεων, είτε από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο είτε από τρίτο πρόσωπο που 
ενεργεί για λογαριασμό του, τα καταβληθέντα ή καταβλητέα ποσά για τις πωλήσεις ή τις υπηρεσίες 
αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Κύκλου Εργασιών κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αποζημίωσης. 

Εάν η ασφαλισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου 
διεξάγεται σε τμήματα / τομείς, των οποίων τα εμπορικά αποτελέσματα βεβαιώνονται αυτόνομα, η 
ασφάλιση Απώλειας Μικτού Κέρδους εφαρμόζεται μεμονωμένα για κάθε τμήμα / τομέα που 
υφίσταται ζημιά. 

ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ 

Εάν οποιαδήποτε πάγια έξοδα της ασφαλισμένης επιχείρησης δεν ασφαλίζονται με το Ασφαλιστήριο 
και δεν έχουν υπολογισθεί για τον προσδιορισμό του Μικτού Κέρδους, κατά τον υπολογισμό της 
καταβλητέας αποζημίωσης στην περίπτωση Αύξησης Κόστους Λειτουργίας, θα λαμβάνεται υπόψη 
αποκλειστικά η αναλογία κάθε πρόσθετης δαπάνης. Τέτοια πρόσθετη δαπάνη είναι αυτή που 
προκύπτει από την αναλογία του Μικτού κέρδους προς το άθροισμα του Μικτού Κέρδους και των 
Πάγιων Μη Ασφαλισμένων Εξόδων. 

Υποχρεώσεις Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου 

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να τηρεί σύμφωνα με την νομοθεσία τα από τον 
νόμο προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, να συντάσσει σύμφωνα με τον νόμο οικονομικές καταστάσεις 
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και απογραφές και να τηρεί αντίγραφα από όλα τα παραπάνω σε χώρο διαφορετικό από τις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 Γενικές Εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρείται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη και 
δεν καλύπτεται απώλεια κερδών που προέρχεται / προκαλείται / οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε: 

1. Επιβολή μη κανονικών συνθηκών ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα δοκιμών, σκόπιμης 
υπερφόρτωσης ή πειραματισμών. 

2. Αναστολή, διακοπή ή ακύρωση μίσθωσης, άδειας, σύμβασης ή εντολής που πραγματοποιείται 
μετά την ημερομηνία κατά την οποία το ζημιωθέν ασφαλισμένο αντικείμενο είναι εκ νέου σε 
συνθήκες λειτουργίας και η επιχειρηματική δραστηριότητα θα μπορούσε να είχε επαναλειτουργήσει, 
εάν δεν είχε διακοπεί, ανασταλεί ή ακυρωθεί η σχετική μίσθωση, άδεια ή εντολή. 

3. Εκούσια ενέργεια παρακράτησης παροχής καυσίμων, φυσικού αερίου, υγραερίου, ατμού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος ή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας από πάροχο κοινής ωφέλειας. 

4. Διαγραφή, απώλεια, στρέβλωση ή αλλοίωση πληροφοριών σε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή 
ή αρχείων, προγράμματα ή λογισμικό, εκτός εάν η ζημιά είναι συνέπεια ασφαλισμένου Κινδύνου 
που δεν εξαιρείται από το Ασφαλιστήριο. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση και για την διάρκεια Ανώτατης Περιόδου 
Αποζημίωσης αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος. 

Πάροχοι Κοινής Ωφέλειας 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου, ειδικές εξαιρέσεις του Τμήματος Απώλειας Μικτού Κέρδους και κατά τροποποίηση 
κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση Απώλειας Μικτού Κέρδους επεκτείνεται και η Εταιρία 
αποζημιώνει τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο μέχρι το όριο ευθύνης της για την επέκταση 
αυτή που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, εάν η επαγγελματική δραστηριότητα του Συμβαλλόμενου 
ή και Ασφαλισμένου διακοπεί ή παρεμποδιστεί ως άμεση συνέπεια ζημιάς που οφείλεται σε 
οποιονδήποτε ασφαλισμένο και μη εξαιρούμενο από το Ασφαλιστήριο Κίνδυνο και θα συμβεί στα 
επίγεια περιουσιακά στοιχεία / εγκαταστάσεις οποιουδήποτε παρόχου του Συμβαλλόμενου ή και 
Ασφαλισμένου. 

Πάροχος Κοινής Ωφέλειας / Προμηθευτής για την επέκταση αυτή θεωρείται οποιοσδήποτε 
καθορισμένος ή μη πάροχος κοινής ωφέλειας του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, 
προμηθευτής καυσίμων, ατμού, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
ειδικότερα: 

α) σταθμός ή υποσταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της δημόσιας εταιρίας / παρόχου 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 

β) επίγειες εγκαταστάσεις της δημόσιας εταιρίας παροχής αερίου ή οποιουδήποτε άμεσα 
συνδεδεμένου με αυτήν παραγωγού φυσικού αερίου / παρόχου, 

γ)  αντλιοστάσια της δημόσιας εταιρίας παροχής νερού / παρόχου, 

δ) επίγειες εγκαταστάσεις της δημόσιας εταιρίας παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών / παρόχου. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 
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Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 Γενικές Εξαιρέσεις - Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρείται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη και 
την επέκταση αυτή ζημιά που προέρχεται / προκαλείται / οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε: 

1. Εκούσια ενέργεια οποιασδήποτε επιχείρησης προμηθευτή ή στην άσκηση από οποιαδήποτε 
τέτοια δραστηριότητα της εξουσίας του να παρακρατήσει ή να περιορίσει προμήθεια ή υπηρεσίες. 

2. Αποτυχία / αστοχία οποιουδήποτε δορυφόρου πριν την επίτευξη της πλήρους ισχύος λειτουργίας 
του ή κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του τελευταίου έτους της προσχεδιασμένης διάρκειας / 
ζωής του. 

3. Οποιουδήποτε είδους προσωρινή διακοπή ή παρεμπόδιση μετάδοσης προς και από δορυφόρους. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος. 

Παρεμπόδιση Πρόσβασης 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις, ειδικές διατάξεις και συμφωνίες του 
Ασφαλιστηρίου, ειδικές εξαιρέσεις του Τμήματος Απώλειας Μικτού Κέρδους και κατά τροποποίηση 
κάθε αντίθετου όρου, η ασφάλιση Απώλειας Μικτού Κέρδους επεκτείνεται και η Εταιρία 
αποζημιώνει τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο, και μέχρι το όριο ευθύνης της για αποζημίωση 
και διάρκεια περιόδου αποζημίωσης για την επέκταση αυτή που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, 
εάν ως άμεση συνέπεια υλικής ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε απόσταση, όπως 
αυτή ορίζεται στο Ασφαλιστήριο, από τις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις, αποτρέπεται ή 
παρεμποδίζεται η χρήση των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα εάν αυτές έχουν υποστεί 
ζημιά ή όχι. 

Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 Γενικές Εξαιρέσεις -Εξαιρούμενοι 
Κίνδυνοι των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρείται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη και 
την επέκταση αυτή και η Εταιρία δεν αποζημιώνει τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο για ζημιά 
που είναι συνέπεια διακοπής ή παρεμπόδισης της παροχής αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή 
τηλεπικοινωνιών, η οποία αποτρέπει ή παρεμποδίζει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στις 
ασφαλισμένες εγκαταστάσεις. 

Όριο Ευθύνης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ισχύει 
συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ A.E. 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:   

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ: 
C
o
d
e
: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): +……………. 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): ……………. 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, υπό την ιδιότητά μου ως ……………………… της εταιρείας υπό 
την επωνυμία …………………… (εφεξής η «Εταιρεία»), με έδρα στ…………………………, στο πλαίσιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Περιουσίας και Διακοπής 



 

99 

 

Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου)», με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή, δηλώνω ότι: 

 Έχουμε μελετήσει και πλήρως αποδεχόμαστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένου και των παραρτημάτων αυτής) χωρίς καμία επιφύλαξη. 

 Όλα τα προσκομισθέντα δεδομένα και πληροφορίες που περιέχονται στην Αίτηση Συμμετοχή 
μας  είναι αληθή και ορθά. Ρητά αποδεχόμαστε ότι το ΚΠΙΣΝ διατηρεί το δικαίωμα κατά την 
κρίση του να διενεργεί ελέγχους και επαλήθευση των υποβαλλόμενων πληροφοριών / 
εγγράφων-δικαιολογητικών. 

 Έχουμε μελετήσει τα στοιχεία, προαπαιτούμενα και πρότυπα του ΚΠΙΣΝ που αναφέρονται στο 
Ασφαλιστήριο (Παράρτημα VI της Διακήρυξης)  και στα Στοιχεία Underwriting και τα 
αποδεχόμαστε, συμμορφούμενοι με αυτά, χωρίς καμία επιφύλαξη. 

 

………………………….,  

Ο/Η Δηλ 

   

 

 (Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα.  

 

 


