Αθήνα, 14 Απριλίου 2020.
Αριθμ. Πρωτ.: 1787

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.)
Προκηρύσσει
Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό
ανάδειξης

παρόχου

υπηρεσιών

προγράμματος

για

την

«Ομαδική

Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ
ΑΕ»

προϋπολογισμού

τετρακοσίων

τριάντα

χιλιάδων

Ευρώ

430.000,00 €, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το οικείο κανονιστικό
πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους του παρόντος τεύχους Διακήρυξης
του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι ο προϋπολογισμός των τετρακοσίων
τριάντα χιλιάδων Ευρώ 430.000 € αφορά αποκλειστικά τους κυρίως
ασφαλισμένους και συνολική διάρκεια δύο (2) έτη.
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Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας του
ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ.

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV

66512000-2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της τιμής, κατ’ εφαρμογή του
Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων
Έργων, Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών
και Εκπόνησης Μελετών (εφεξής «ο Κανονισμός»).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός τετρακόσιες τριάντα
χιλιάδες ευρώ (430.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου
του φόρου ασφαλίστρων και εγγυημένου κεφαλαίου)
για διάστημα δύο (2) ετών

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κεντρικό Κατάστημα

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο κείμενο της προκήρυξης
στην ιστοσελίδα http://www.etad.gr. Τα έγγραφα της
2

ΤΕΥΧΟΥΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

προκήρυξης διατίθενται περαιτέρω από τις 15/04/2020
έως και τις 11/05/2020 και στα γραφεία της
αναθέτουσας Εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09:00-15:00. Για την παραλαβή των εγγράφων της
προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30,00
ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη
και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της
προκήρυξης στα γραφεία της αναθέτουσας εταιρείας
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης
να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα
τους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

25/05/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

25/05/2020 και ώρα 11:30 π.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Σε φυσική μορφή, στο Πρωτόκολλο εισερχόμενων της
ΕΤΑΔ
Α.Ε.
Κάθε
προσφορά
υποβάλλεται
αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από ειδικά
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή με συστημένη
ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά, στη
διεύθυνση που αναγράφεται στην προκήρυξη, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή αποκλεισμού), που θα
περιλαμβάνει δύο χωριστούς υποφακέλους:
α) Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής
β) Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
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ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Η Εταιρεία
1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ) Α.Ε. αποτελεί Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο λειτουργεί χάριν του δημόσιου
συμφέροντος και κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Είναι Εταιρεία,
100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
(ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα και έχει σκοπό τη διαχείριση,
ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πάσης φύσεως περιουσιακών
στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων που της ανήκουν κατά κυριότητα ή
έχουν περιέλθει σε αυτήν με νόμο ή με οποιαδήποτε άλλη πράξη.
1.2 Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998, με το Νόμο
2636/1998, αρχικά με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίηση Περιουσίας
ΕΟΤ». Το 2000 με το Νόμο 2837/2000, μετονομάστηκε σε «Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», για να μετονομαστεί στη συνέχεια, το
2004, με το Νόμο 3270/2004 σε «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
Ανώνυμη Εταιρεία». Το 2011 απορρόφησε την ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και
μετονομάστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 3943/31.03.2011 σε
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε », ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους
συγχωνεύτηκε δια απορρόφησης και με την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΚΕΔ) Α.Ε., δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με την υπ’
αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2779/Β/ 2.12.2011), λαμβάνοντας πλέον
την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Το 2015, δυνάμει
των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 24 Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 626/Β/ 16-042015), η ΕΤΑΔ Α.Ε. απορρόφησε την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ». Το 2016, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 4389/2016,
το σύνολο των μετοχών της ΕΤΑΔ ΑΕ μεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΥΠ) ΑΕ.
1.3 Αναλυτική παρουσίαση του έργου της αναθέτουσας Εταιρίας, είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.etad.gr
2. Στοιχεία Διαδικασίας
2.1 Για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης θα διεξαχθεί Δημόσιος
Διεθνής Διαγωνισμός με την ανοικτή διαδικασία, κατά τα οριζόμενα στον
«Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων,
Παροχής Υπηρεσιών και εκπόνησης Μελετών», όπως εγκρίθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Συνεδρίαση 427/23.10.2013) και τη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων (03.12.2013), τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2014,
δυνάμει της απόφασης που ελήφθη κατά την με α/α 430/09.12.2013
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώθηκε στις 07.01.2014,
και ισχύει
2.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι αυτό της
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

πλέον
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3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη παρόχου, για την
παροχή υπηρεσιών προγράμματος «Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας του
ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ» με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών
προγράμματος ομαδικής ασφάλισης και των εξαρτώμενων μελών (συζύγων
και τέκνων αυτών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον συνεχίζουν
παρακολούθηση μαθημάτων σε ανώτερη σχολή ή ανώτατη σχολή εκπαίδευσης)
με επιπλέον δαπάνη των εργαζομένων. Τα εξαρτώμενα μέλη καλύπτονται
αποκλειστικά από την παροχή Ευρείας Νοσοκομειακής / Εξωνοσοκομειακής
Περίθαλψης από Ατύχημα / Ασθένεια.
Ρητά συμφωνείται ότι δεν εξαιρούνται προϋπάρχουσες καταστάσεις
(συμπεριλαμβανομένης της μητρότητας),
για όλους τους ασφαλιζόμενους
(συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων μελών) που θα ενταχθούν στην
ασφάλιση κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Ρητά συμφωνείται ότι θα εντάσσονται στην ασφάλιση και άτομα με
ειδικές ανάγκες είτε ως κυρίως ασφαλισμένοι είτε ως εξαρτώμενα μέλη (τα
εξαρτώμενα μέλη μόνο από την παροχή της Ευρείας Νοσοκομειακής –
Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα / Ασθένεια ) αλλά θα εξαιρούνται
οποιασδήποτε αποζημίωσης απορρέει από εκ γενετής αναπηρίες ή σωματικές
βλάβες καθώς και συγγενείς παθήσεις αυτών.
3.1 Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται κατ’ αναλογία στους
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
66512000-2.
3.2 Με τον παρόντα διαγωνισμό προβλέπεται η δαπάνη συνολικών
ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των φόρων ασφαλίστρων και
εγγυημένου κεφαλαίου) τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ (430.000,00 €)
για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
3.3 Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε
ως μέλη κοινοπραξίας/ένωσης εταιριών, στο προκηρυσσόμενο αντικείμενο.
3.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητουμένων
υπηρεσιών ή η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς για τις ζητούμενες υπηρεσίες.
3.5 Οι γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της υπό ανάθεσης σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου του τόπου, χρόνου και τρόπου παράδοσης και
παραλαβής της προμήθειας, περιλαμβάνονται στο πέμπτο και έκτο Μέρος καθώς
και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και II της παρούσας.
4. Θεσμικό πλαίσιο
4.1 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις:


της παρούσας Διακήρυξης,
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τις διατάξεις του άρθρου 6 περ. β’ του Ν. 4431/2016 «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς
Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α’/04.11.2016),
σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν θιγεί από την
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) οι
Κανονισμοί της Εταιρείας,

Το Ν. 4389/2016 και ιδίως των άρθρων 189, 196 επ. και 201
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
94/Α’/27.05.2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

τις συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 4412/2016 που ρητώς
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και στις οποίες γίνεται οικειοθελής
υπαγωγή,

του «Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων
Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών και εκπόνησης Μελετών», όπως
εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Συνεδρίαση
427/23.10.2013) και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (03.12.2013) και
τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2014, δυνάμει της απόφασης που ελήφθη κατά την
με α/α 430/09.12.2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία
επικυρώθηκε στις 07.01.2014, όπως ισχύει.

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

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

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών
πράξεων, των λοιπών διατάξεων,

του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
(ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000),

του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
5. Δημοσιότητα
5.1

H Διακήρυξη θα δημοσιευτεί, όπως προβλέπεται στο Κανονισμό,

(α) στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας Εταιρείας στη διεύθυνση
(URL) : www.etad.gr
(β) σε μια τουλάχιστον εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας (περίληψη
της παρούσας Διακήρυξης).
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(γ) η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) στάλθηκε την
15/04/2020 ημέρα Τετάρτη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.2
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης (περίληψη της παρούσας
Διακήρυξης) του εν τίτλω Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό
πενήντα
τεσσάρων
ευρώ
και
δεκατριών
λεπτών
(1.154,13€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα ανατεθεί η
παρούσα σύμβαση κατ’ άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007.
6. Έγγραφα του Διαγωνισμού
6.1
ακόλουθα:

Τα

έγγραφα

της

παρούσας

διαδικασίας

σύναψης

είναι

τα

(α)
η με αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΤΑΔ Α.Ε. 1787-14/04/2020
Διακήρυξη, με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της, όπως αυτή θα δημοσιευτεί στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας Εταιρείας.
(β)
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο
πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά.
7. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
7.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της αναθέτουσας
Εταιρείας, επί της οδού Βουλής αριθμ. 7, 10562, Σύνταγμα σύμφωνα με τα
άρθρα του τετάρτου Μέρους της παρούσας.
7.2 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η
25/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
7.3 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, σύμφωνα με το
άρθρο 30 της παρούσας.

8. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Προκήρυξης
8.1 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα http://www.etad.gr.
8.2 Τα έγγραφα της προκήρυξης διατίθενται περαιτέρω από τις
15/04/2020 έως και τις 11/05/2020 στα γραφεία της αναθέτουσας Εταιρείας,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00. Για την παραλαβή των εγγράφων
της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους, που ανέρχεται σε 30,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της προκήρυξης στα γραφεία της
αναθέτουσας εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
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9. Παροχή Διευκρινίσεων
9.1 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται σε
φυσική μορφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΤΑΔ Α.Ε. και υπογράφονται
από τον οικονομικό φορέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, σε περίπτωση νομικού
προσώπου, ή κάθε άλλου προσώπου που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα και
απαντώνται δι’ αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή δια
τηλεομοιοτυπίας από την ΕΤΑΔ Α.Ε. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που
υποβάλλονται άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
9.2 Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν
να υποβληθούν μέχρι και την 10η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 15/05/2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που
υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμα και δεν
εξετάζονται.
9.3 Η αναθέτουσα Εταιρεία επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα
ζητηθούν έγκαιρα και αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες
διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο έως 3 ημερολογιακές ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την
21/05/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο διαδικτυακό τόπο της
αναθέτουσας Εταιρείας, ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο από τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 1 του παρόντος, με κοινοποίηση σε όλους τους προσφέροντες
καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
9.4 Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να
επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της
αναθέτουσας Εταιρίας.
9.5 Η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί να παρατείνει την προθεσμία
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το
αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών και
(β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
9.6 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα
των πληροφοριών ή των αλλαγών.
9.7 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν
έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται
παράταση των προθεσμιών.
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10. Προσκόμιση εγγράφων / Γλώσσα
10.1 Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η
προσκόμιση εγγράφων/ πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες υπηρεσίες δεν απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά τα απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Ομοίως, γίνονται αποδεκτά τα απλά,
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, που έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες.
10.2 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται
η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά
δημόσιων αλλοδαπών αρχών και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος
εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το
αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας
“Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε
με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα
αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα, είτε
από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει
η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
10.3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου
εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή, καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική
Γλώσσα, πρέπει να έχουν γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
10.4 Τα τεύχη διαγωνισμού έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 50 της παρούσας, υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα.
10.5 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην
Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα
της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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Κατ' εξαίρεση, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
10.6 Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το
δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες τη μετάφραση οποιουδήποτε
στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς τους.
10.7 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα εταιρεία, καθώς και
μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα.
11. Εγγυήσεις
11.1 Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15 και 38 της παρούσας
εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
11.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών
φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
11.3 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
(α) την ημερομηνία έκδοσης,
(β) τον εκδότη,
(γ) την Εταιρεία προς την οποία απευθύνονται,
(δ) τον αριθμό της εγγύησης,
(ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
(στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
(ζ) τους όρους ότι:

η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και

ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
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(η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού,
(θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
(ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
(ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά το περιεχόμενό των εγγυητικών επιστολών θα είναι
σύμφωνο με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας και τα οριζόμενα στον Κανονισμό της αναθέτουσας
Εταιρείας.
Η αναθέτουσα Εταιρεία θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση, τη γνησιότητα
των εγγυητικών επιστολών συμμέτοχης που προσκομίζουν οι διαγωνιζόμενοι ή
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο ανάδοχος και δεν
αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χεριά της πριν την ανωτέρω
διαπίστωση. Για το σκοπό αυτό η αναθέτουσα εταιρεία δύναται να επικοινωνεί
με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί́ πλαστότητα των εγγυητικών επιστολών
συμμέτοχης ή καλής εκτέλεσης, οι διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από́ τον
διαγωνισμό́, ενώ́ ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.
11.4 Στην περίπτωση των Ενώσεων Προσώπων κάθε μια από́ τις ως άνω
εγγυήσεις μπορεί́ να καλύπτεται από́ μια ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές,
εφόσον το άθροισμά τους ισούται με το συνολικό́ ποσό́ της αντίστοιχης
εγγύησης, κατανεμημένο στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με
το ποσοστό́ συμμέτοχης τους σε αυτήν. Κάθε μια από́ τις εγγυητικές αυτές
επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί́ επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.
12. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
12.1 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α)
τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους,
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β)
δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και
γ)
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
13. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό
13.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο
τεκμήριο ότι ο προσφέρων, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας
προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν καθώς και της εφαρμοστέας
νομοθεσίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο Θεσμικό πλαίσιο της παρούσας
προκήρυξης. Επίσης, συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο προσφέρων έλαβε πλήρη
γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, των εγκαταστάσεων,
των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λπ. και
ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα
Διακήρυξη.
13.2 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο
ότι ο προσφέρων έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του
συνόλου των όρων όλων των τευχών του διαγωνισμού.
13.3 Με την υποβολή προσφοράς, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι
πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και όλους
τους όρους που ορίζονται ειδικά στα συμβατικά τεύχη του παρόντος
διαγωνισμού και ότι θα εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που
περιγράφονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα συμβατικά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού.
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MEΡΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
14. Δικαίωμα Συμμετοχής
14.1 Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν:
14.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,
μέλη αυτών, που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλισης, από το καταστατικό των
οποίων σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών
εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό και οι οποίες έχουν συσταθεί και
λειτουργούν
νόμιμα
σύμφωνα
με
την
ελληνική
νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Ν. 4364/2016 ή αντίστοιχη
νομοθεσία της Ε.Ε. και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα I, II, IV και V και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
14.1.2 Ενώσεις – Κοινοπραξίες των ανωτέρω νομικών προσώπων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι
διαγωνιζόμενοι να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν προσφορά. Η αναθέτουσα Εταιρία διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα να
υποχρεώσει την Ένωση, εφόσον ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος και πριν την
υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής:
(α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη
σχετική νομοθεσία ή
(β) να περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας Εταιρίας, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Ενώσεων –
Κοινοπραξιών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω
ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με
την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης –
Κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η
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αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών,
από το αρμόδιο όργανο και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας.
14.2 Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι
πρέπει να πληρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 16 κατωτέρω όρους
συμμετοχής καθώς και να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο
άρθρο 17 κατωτέρω.
14.3 Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, αποκλειστικά ως νομικό
πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Ένωσης –
Κοινοπραξίας, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, σε περισσότερες της μιας
προσφοράς.
14.4 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα,
απαιτείται να έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
14.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται αυτοτελώς από
πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών, μεσίτες ασφαλίσεων και μεσάζοντες εν
γένει.
15. Εγγύηση συμμετοχής
15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% της
συνολικής εκτιμώμενης αξίας της προκηρυσσόμενης σύμβασης, ήτοι στο ποσό
των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (8.600,00 €).
15.2 Η εγγύηση συμμετοχής, συντάσσεται κατά το πρότυπο του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 26 της
παρούσας, ήτοι μέχρι 25/12/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
καθώς και της εγγύησης συμμετοχής.
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται:
15.3.1 στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
15.3.2 στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
(α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή
την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης και
(β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών
μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων/ανάδοχος:
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(α)

αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,

(β) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες αναφορικά με τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18 της
παρούσας,
(γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
16. Λόγοι αποκλεισμού
16.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική
διαδικασία προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του, ως μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε σε ένα εκ των μελών του,
στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
16.1.1Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
(α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L
300 της 11.11.2008 σ.42),
(β)
δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
(γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄
48),
(δ)
τρομοκρατικά
εγκλήματα
ή
εγκλήματα
συνδεόμενα
με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και
3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3)
ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής και όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
(ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
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25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
16.1.2 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα:
(α)
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
(β)
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ)
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η
υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους
τους.
16.1.3Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί να αποδείξει με τα
κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις του.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική́ ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
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ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
16.1.4 Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα
κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις
πρέπει να έχουν αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρούσας παραγράφου συνιστά μορφή
παραβίασης των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα στους τομείς του
εργατικού δικαίου και η βεβαίωση περί της μη συνδρομής αυτού παρέχεται στην
οικεία ερώτηση του , του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
16.1.5 Είναι το παλιό 16.1.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α)
εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου και προβλέπονται στο Κανονισμό.
(β)
εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(γ)
εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ)
εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του
άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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ε)
εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την
πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ)
εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της ΕΤΑΔ AE, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση
(θ)
εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από
την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
16.2 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται
ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω καταστάσεις της παραγράφου 16.1.
16.3 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 16.1.1 και 16.1.5 μπορεί να
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
με αμετάκλητη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
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Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων εκδίδεται εντός εύλογης προθεσμίας και υπόκειται στα προβλεπόμενα
από της διατάξεις της παρούσας και την εθνική νομοθεσία ένδικα βοηθήματα.
16.4 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του
αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια από την διαδικασία του παρόντος
Διαγωνισμού.
Η Αναθέτουσα Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες
ως προς την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων/προσφερόντων, να
απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί
απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η Αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί να
ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν,
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος
ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντικών στελεχών
επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.
17. Κριτήρια επιλογής
17.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν καταλληλόλητα άσκησης της
σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας, ήτοι συναφή με το αντικείμενο των
προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι εταιρείες και επιχειρήσεις ή συμπράξεις εταιρειών
ή/και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλισης, από το καταστατικό των
οποίων σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών
εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό. Να υπάρχει άδεια λειτουργίας της
ασφαλιστικής επιχείρησης σε ισχύ και ο οικονομικός φορέας να είναι
εγγεγραμμένος στο Οικείο Επιμελητήριο. Ειδικότερα:
17.1.1 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ασκούν συνεχή παραγωγική
δραστηριότητα και να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα προκήρυξη και στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.
17.1.2 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο/μητρώο. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους.
17.1.3 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση αλλά έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
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απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα.
17.2 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
β) να έχουν εντός της τριετίας 2016, 2017, 2018 ή για όσο χρόνο είναι
σε λειτουργία, σε περίπτωση που λειτουργούν για χρόνο μικρότερο των τριών
(3) ετών, αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία για την
εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, δηλαδή να έχουν συνάψει κατ’ ελάχιστον
δεκαπέντε (15) ασφαλιστήρια συμβόλαια ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας,
τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον διακόσια (200) φυσικά πρόσωπα, σε ένα
εργοδότη φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής,
γ) να έχουν ειδικό κύκλο εργασιών ασφαλίσεων ζωής (ατομικές και
ομαδικές) για τα τρία (3) τελευταία έτη (2016, 2017 και 2018), μέσο όρο όχι
μικρότερο από τριάντα εκατομμύρια ευρώ (€30.000.000,00).
Για τα ως άνω έτη να έχουν θετική καθαρή θέση ως αυτή ορίζεται κατωτέρω
στην παράγραφο 32.1.7.
δ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ετήσιος
μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογίζεται επί τη βάσει των διαχειριστικών
περιόδων κατά τις οποίες δραστηριοποιείται.
17.2.1 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας τα ανωτέρω
κριτήρια θα ερευνώνται για όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας που
συμμετέχουν.

18. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Δεν απαιτούνται
19. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
19.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την
επαγγελματική ικανότητα, της παραγράφου 17.2 ανωτέρω, να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
19.2 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη
διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί
φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
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19.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν
να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων
φορέων.
20. Προκαταρκτική απόδειξη
20.1 Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 14 έως 17,
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και των δικαιολογητικών της
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης.
20.2 Προς προκαταρκτική απόδειξη, οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), βάσει του
Κανονισμού, συμπληρωμένο σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Υπόδειγμα του Παραρτήματος VI, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, θεωρημένη ως προ το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, με
τις συνέπειες του ν. 1599/1986 με το οποίο βεβαιώνουν ότι:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 16 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 17 και 18 της
παρούσης.
20.3 Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά
πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού των παραγράφων 16.1.1. και 16.1.2. της παρούσας για το σύνολο
των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
20.4 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
20.5 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον
αφορά τους φορείς αυτούς. Ο τρίτος οικονομικός φορέας υποχρεούται να
23

υποβάλει δικό του διακριτό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) κατά
το στάδιο υποβολής της προσφοράς.
20.6 Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του τμήμα της
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο που
υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης του προσφερόμενου
τιμήματος, η αναθέτουσα Εταιρεία επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας, και για τους
υπεργολάβους. Στην περίπτωση αυτή ο υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει
δικό του διακριτό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς.
20.7 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) μπορεί να
υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
20.8 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό, η αναθέτουσα
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους προσφέροντες και υποψηφίους,
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα κατά την κρίση της δικαιολογητικά που
πιστοποιούν τις ως άνω προϋποθέσεις, όταν τούτο επιβάλλεται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
20.9 Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, δεν απαιτείται,
στο πλαίσιο της προκαταρκτικής απόδειξης, η προσκόμιση δικαιολογητικών ή
άλλων στοιχείων, πλην του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Στην υποχρέωση αυτή υπόκειται μόνον ο προσωρινός ανάδοχος κατά το στάδιο
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ορίζονται ειδικότερα
στο άρθρο 32 της παρούσας.
ΜΕΡΟΣ 3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
21.1 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. Δεν επιτρέπονται
εναλλακτικές προσφορές.
21.2 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους)
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
22. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
22.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε
φυσική μορφή, στο Πρωτόκολλο εισερχόμενων της ΕΤΑΔ Α.Ε. Κάθε προσφορά
υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από ειδικά
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εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με
ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Διακήρυξη.
22.2 Η ημερομηνία υποβολής αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο
εισερχόμενων της ΕΤΑΔ Α.Ε. Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται
και μέσω:
(α) ΕΛΤΑ,
(β) Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier).
Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα
παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της αναθέτουσας Εταιρείας μέχρι
την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται
ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η
αναθέτουσα Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή
της προσφοράς ή για το περιεχόμενό της.
22.3 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο
(κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της
ΕΤΑΔ ΑΕ»
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25/05/2020

Προς: ………………………….
Διεύθυνση: ……………………………..

Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου : …………..
Στοιχεία Εκπροσώπου: …………..
Διεύθυνση Επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
fax, e-mail): …………..
Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών

23. Κατάρτιση-Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς
23.1 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα
ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
στον οποίο περιλαμβάνονται σε ξεχωριστούς (υπο)φακέλους τα κατά περίπτωση
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απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 20 και 24 και
η εγγύηση συμμετοχής, κατ’ άρθρο 15.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα
κατά περίπτωση τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά.
23.2 Εφόσον με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες
που σχετίζονται με το τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο του υποψηφίου ή μέλους
του, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, ο υποψήφιος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Όλες οι
πληροφορίες
εμπιστευτικού
χαρακτήρα
πρέπει
να
αναφέρονται
ανακεφαλαιωτικά σε χωριστό έγγραφο εντός της προσφοράς. Σε αντίθετη
περίπτωση, οι συνυποψήφιοι δύναται να λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών
αυτών.
23.3 Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο
στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει ειδικά, επιμέρους τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου, που αναφέρονται στην
προσφορά του, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά το σύνολο της τεχνικής
πρότασης ή των σχεδίων που τη συνοδεύουν.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές
μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή
της.
24. Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
24.1
Στον σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:
(α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), συμπληρωμένο
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα του Παραρτήματος V
(σχετικό link https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start ), και
(β) Η εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό και το
άρθρο 15 της παρούσας Διακήρυξης.
24.1.1 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά,
υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
24.1.2 Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν.4412/2016, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 16 της
παρούσας διακήρυξης, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
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του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του
οικονομικού φορέα για την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
25. Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»
25.1 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών:
25.1.1 Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, ο οποίος
περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 25.2 κατωτέρω.
25.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
25.2.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση στο άρθρο 29
κριτήριο ανάθεσης συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.
25.2.2 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
25.2.3 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
(α)
υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα
απαιτούμενα προσόντα (κριτήρια καταλληλόλητας) και
(β) η τιμή τους υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας
Εταιρείας, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης.
Οι υπολογισμοί για τις οικονομικές προσφορές και την ανάλυση αυτών
θα γίνονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
26. Χρόνος ισχύος των προσφορών
26.1 Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της
διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 31.1 της παρούσας Διακήρυξης,
ήτοι έως 25/11/2020.
26.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών,
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
26.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα εταιρία, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη
παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός
αν η αναθέτουσα Εταιρεία κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε
να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται
με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί
παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη
απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
27. Λόγοι απόρριψης προσφορών
27.1 H αναθέτουσα Εταιρεία με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και
της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά,
στις εξής περιπτώσεις:
(α) δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο
που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στα άρθρα 21 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 22 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 10
(Έγγραφα/Γλώσσα), 23 (Κατάρτιση φακέλου προσφοράς), 24 (Υποφάκελος
«δικαιολογητικά συμμετοχής»), 25 (Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς), 26
(Χρόνος ισχύος προσφορών), Άρθρο 30 (Κατάταξη προσφορών), 31
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας.
(β) παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα προβλεπόμενα στοιχεία και
δικαιολογητικά συμμετοχής παραγράφου 24.1 της παρούσας διακήρυξης και
δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό,
(γ) περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την
συμπλήρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 28 της παρούσης διακήρυξης,
(δ) παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των
ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής των άρθρων 14 έως 20 της παρούσας
διακήρυξης και ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή οι εξηγήσεις δεν είναι αποδεκτές από
την αναθέτουσα εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 28 της παρούσας,
(ε) αποτελεί εναλλακτική προσφορά,
(στ) υποβάλλεται υπό αίρεση,
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(ζ) ως χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος από τον
ζητούμενο στο άρθρο 26, αφορά σε μέρος μόνον της συνολικής προμήθειας ή
δεν καλύπτει το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου,
(η) υποβάλλεται από
περισσότερες προσφορές,

προσφέροντα

που

έχει

υποβάλλει

δύο

ή

(ια) παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους των τευχών της
διακήρυξης ή δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που
χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού,
(ιβ) δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρους
αναπροσαρμογής ή εμφανίζει αριθμητικά λάθη στους επιμέρους υπολογισμούς
ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο των προσφερόμενων τιμών σε
οποιοδήποτε άλλο σημείο της προσφοράς πλην της Οικονομικής Προσφοράς,
(ιγ) οι προσφερόμενες τιμές ή είναι υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές και ο
διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο,
(ιδ)
δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του νόμιμου
εκπροσώπου του,
(ιε) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος
για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας ή
(ιστ) για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο αποκλεισμού που απορρέει από
την παρούσα διακήρυξη.
28. Παροχή Διευκρινίσεων
28.1 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η αναθέτουσα Εταιρεία
διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους και τηρώντας την αρχή της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης τους Προσφέροντες να
διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε
συγκεκριμένη προθεσμία που θα ταχθεί σε αυτούς.
28.2 Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση συμπληρωματικών
στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη μόνον ως προς
τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα άνω όργανα του Διαγωνισμού και δεν
επιτρέπεται να μεταβάλλουν τα υποβληθέντα με το φάκελο εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στοιχεία.
28.3 Στοιχεία και σημεία των προσφορών που δημιουργούν ασάφειες ή
αντιφάσεις, εκτός της περίπτωσης προδήλων ή επουσιωδών παραδρομών,
οδηγούν στην απόρριψη τους.
28.4 Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές και
επουσιώδους σημασίας αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα
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διακήρυξη αναφορικά με το περιεχόμενο των Υποφακέλων «Δικαιολογητικών
Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς» δεν θα αποτελούν λόγο
αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και η αναθέτουσα
Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να καλέσουν τους προσφέροντες όπως εντός
εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική απόκλιση.
ΜΕΡΟΣ 4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29. Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.
30. Κατάταξη προσφορών
30.1 Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται σε δημόσια
συνεδρίαση την 25/05/2020 και ώρα 11:30π.μ. και σε χώρο που θα έχει
έγκαιρα ανακοινωθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο της εταιρείας γραφείο
214, 2ος όροφος, παρουσία των υποψηφίων ή εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών οι
παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των προσφορών των λοιπών υποψηφίων.
30.2 Η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς και των επιμέρους
φακέλων διενεργείται ως εξής:
α) Η Επιτροπή παραλαμβάνει και αριθμεί κάθε προσφορά, αποσφραγίζει
δημόσια τους φακέλους προσφοράς και διαπιστώνει την ύπαρξη εντός αυτών
των οικείων επιμέρους υποφακέλων.
β) Στην ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους των
δικαιολογητικών συμμετοχής και αριθμεί και μονογράφει τα προσδιοριζόμενα
στην παρούσα προκήρυξη έγγραφα που περιέχονται σε αυτούς. Αρκεί η
αρίθμηση και μονογραφή από ένα μέλος της Επιτροπής ή η χρήση ειδικού
διατρητικού μηχανήματος.
30.3 Σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των
φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει κατά
πόσον οι υποψήφιοι πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων καταλληλόλητας.
Η Επιτροπή ελέγχει εάν έχει υποβληθεί το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Ο έλεγχος περιορίζεται στη
διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής εκ μέρους των
συμμετεχόντων (έλεγχος pass/fail).
30.4
Μετά το πέρας της αξιολόγησης των ανωτέρω υποφακέλων, η
Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των
υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και
αυτών που αποκλείστηκαν.
30.5 Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
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αναθέτουσας Εταιρείας, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους Διαγωνιζόμενους.
30.6 Εν συνεχεία, μετά την ολοκλήρωση του ως άνω σταδίου και την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο οριστικοποίηση της ανωτέρω απόφασης της
αναθέτουσας Εταιρείας, ορίζεται ημερομηνία και ώρα νέας δημόσιας
συνεδρίασης, κατά οποία η Επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους της
οικονομικής προσφοράς και αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που
περιέχονται σε αυτούς. Αρκεί η αρίθμηση και μονογραφή από ένα μέλος της
Επιτροπής ή η χρήση ειδικού διατρητικού μηχανήματος.
30.7 Σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των
υποφακέλων οικονομικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό, με το οποίο
προτείνει την απόρριψη όσων οικονομικών προσφορών δεν έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και κατατάσσει τις λοιπές
προσφορές, σύμφωνα με τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης και τον τρόπο
βαθμολόγησης, που προβλέπεται στο άρθρο 30 της παρούσας Διακήρυξης, σε
πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, βάσει του οποίου προκύπτει ο
προτεινόμενος ως ανάδοχος.
30.8 Εάν οι προσφορές παρουσιάζονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση
με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα Εταιρεία δύναται να ζητήσει από
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
30.9 Στην περίπτωση ισόβαθμων προσφορών η αναθέτουσα Εταιρεία
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισόβαθμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισόβαθμες προσφορές που έχουν έννομο συμφέρον.
30.10 Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική
Προσφορά») και τα αποτελέσματα της «Τελικής Βαθμολόγησης Προσφορών»
που προβλέπεται στο άρθρο 30.4. της παρούσης, επικυρώνονται με απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας Εταιρείας, η οποία κοινοποιείται
σε όλους τους Διαγωνιζόμενους, που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά κατά το
προηγούμενο στάδιο.

31. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
31.1 Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, καλείται ο πρώτος σε
κατάταξη μειοδότης «προσωρινός ανάδοχος», στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε σφραγισμένο
φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας.
31.2 Ο «προσωρινός ανάδοχος» εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
τη σχετική ειδοποίηση υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που
ορίζονται στην παρούσα.
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31.3 Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή
υπάρχουν ελλείψεις σ’ αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης να τα προσκομίσει
ή να τα συμπληρώσει. Η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15)
επιπλέον ημέρες.
31.4 Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας εταιρίας η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της προβλεπόμενης διά της
παρούσας διακήρυξης διαδικασίας, εάν:
31.4.1 κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
31.4.2 δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
31.4.3 από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως 18 της παρούσας,
31.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
32. Στοιχεία φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»
32.1 Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα
δικαιολογητικά:
32.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 16.1.1. της παρούσας Διακήρυξης.
Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα, για τα οποία δεν
προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα
Προκήρυξη επιφέρουν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο Διαγωνιζόμενος
πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης,
προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι
Ανώνυμη Εταιρεία, το οικείο δικαιολογητικό υποβάλλεται για όλα τα μέλη του
Δ.Σ.
32.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις της παραγράφου 16.1.4 περ. β), στ) και ζ).
32.1.3 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
32.1.4 Εφόσον ο οικονομικός φορέας απασχολεί προσωπικό προσκομίζει
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος ή τυχόν ισοδύναμα
έγγραφα κάθε επιχείρησης.
32.1.5 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
32.1.6 Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 17 (Κριτήρια
Επιλογής) προσκομίζουν:
α) Άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, με τις τυχόν
παρατηρήσεις ή/και σημειώσεις της εποπτεύουσας αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος
– πρώην Ε.Π.Ε.Ι.Α) σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης και πρόσφατη
σχετική βεβαίωση τελευταίου τριμήνου περί μη ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας και μη λήψεως μέτρων εξυγίανσης.
β) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου του τόπου, που ασκούν το
επάγγελμα τους, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς
επίσης και το ειδικό επάγγελμα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια Δημόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.
32.1.7 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας της παραγράφου 17.2γ οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
οικονομικές καταστάσεις των ετών 2016, 2017, 2018 (σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.)
μετά των προσαρτημάτων τους απ' όπου να προκύπτει ότι η καθαρή θέση του
υποψηφίου είναι θετική.
Σημειώνεται ότι σαν καθαρή θέση λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων του υποδείγματος Ισολογισμού του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 4.1.103,
ΠΔ 1123/80), χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί Α.Ι.2.
«Οφειλόμενο Κεφάλαιο», «Οφειλόμενη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο»,
Α.ΙΙΙ.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
–
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», Α.V.I. «Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου».
Στις περιπτώσεις που οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν τις
οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π θα πρέπει :
 Το αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων να είναι θετικό για τα
ως άνω τρία τελευταία έτη (2016, 2017, 2018)


Το Σύνολο των Ίδιων Κεφαλαίων που εμφανίζονται στην κατάστασή
Μεταβολών των Ίδιων Κεφαλαίων να είναι θετικό χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί : Οφειλόμενο Κεφάλαιο,
Οφειλόμενη Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο , Διαφορές
Αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις , Ποσά Προορισμένα για Αύξησή
Κεφαλαίου.
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Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών, οι ανωτέρω
προϋποθέσεις θα ερευνώνται για όλα τα μέλη της ένωσης προμηθευτών
/κοινοπραξίας, που συμμετέχουν.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική
και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
32.1.8 Για την απόδειξη της απαίτησης του κριτηρίου επιλογής 17.2β οι
προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο συμβάσεων παρομοίου
αντικειμένου για τα τρία (3) τελευταία έτη ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία,
στην περίπτωση που λειτουργούν για χρόνο μικρότερο των τριών (3) ετών,
στον οποίο αναφέρονται κατ’ ελάχιστον ότι έχουν συνάψει δεκαπέντε (15)
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας κατά την υπόψη
περίοδο έως σήμερα. Ως συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου νοούνται οι
συμβάσεις που αφορούν σε ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία
καλύπτουν τουλάχιστον διακόσια (200) φυσικά πρόσωπα, σε ένα εργοδότη
φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής.
32.1.9 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
32.1.10
Ακριβές υπόδειγμα, επί ποινή αποκλεισμού, του Πίνακα
Ασφάλισης και του Λεκτικού του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, σύμφωνα με τα
όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι & ΙΙ (Κεφάλαιο Ε) της παρούσης.
32.2 Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω
παραγράφου ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις
κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας
εγκατάστασής τους ή τα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα του κράτους
εγκατάστασής τους.
32.3 Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα
εξής έγγραφα:
32.3.1 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στις
παραγράφους 32.1 και 32.2
32.3.2 Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
των Ι.Κ.Ε. και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τον πρόεδρο και
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διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), και για τους νομίμους
εκπροσώπους τους σε κάθε άλλη περίπτωση, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
της παραγράφου 16.1.1. της παρούσας.
32.3.3 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης,
όπως ενδεικτικά, καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζομένου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν
η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
32.4 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή
διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με
τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή
ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων
έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή
η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους
αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό
πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
32.5 Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα
δικαιολογητικά των παραγράφων 32.1.1 έως 32.1.6, 32.2 και 32.3 του
παρόντος άρθρου, για κάθε μέλος της ένωσης – κοινοπραξίας, καθώς και
αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις
αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής τους στην ένωση και συμμετοχής τους
στον διαγωνισμό για την συγκεκριμένη προμήθεια.
32.6 Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει επικαλεστεί δυνατότητες
τρίτων κατά το άρθρο 19 της παρούσας, τότε στο στάδιο της κατακύρωσης
προσκομίζονται επιπλέον:
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32.6.1 Ιδιωτικό συμφωνητικό του φυσικού ή νομικού προσώπου με το
Διαγωνιζόμενο με το οποίο αναλαμβάνει την δέσμευση και υποχρέωση διάθεσης
στο Διαγωνιζόμενο των αναγκαίων χρηματοοικονομικών/τεχνικών πόρων καθ’
όλη
την
καλυπτόμενη
από
την
σύμβαση
χρονική
περίοδο,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.
32.6.2 Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 32.1, 32.2 και 32.3 του
παρόντος άρθρου για τον τρίτο.
32.6.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε
ένα από τα ως άνω πρόσωπα.
32.6.4 Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα και
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), από
τους διαχειριστές αυτών και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) από
τον Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής.

32.7 Αναπλήρωση δικαιολογητικών / Υπεύθυνες Δηλώσεις:
32.7.1 Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε
αυτό αναπληρώνεται ως ακολούθως:

Για
τους
ημεδαπούς:
με
ένορκη
βεβαίωση
ενώπιον
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία
έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη βεβαίωση δύναται να εκδίδεται
έως και τρεις μήνες προ της υποβολής της.

Για τους αλλοδαπούς: με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου
αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη
Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του
υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης του
σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
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αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη βεβαίωση δύναται να εκδίδεται έως και τρεις
μήνες προ της υποβολής της.
32.7.2 Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η
προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση θα
πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, αν ζητηθεί η
υποβολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή ως Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται, για
τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού
ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των
προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για
τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.
33. Παροχή Διευκρινίσεων
33.1 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η αναθέτουσα Εταιρεία
διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους και τηρώντας την αρχή της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τον προσωρινό ανάδοχο, με σκοπό να
διευκρινίσει ή να συμπληρώσει τα υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε συγκεκριμένη
προθεσμία που θα ταχθεί σε αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28
της παρούσας Διακήρυξης.
34. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου –
Ολοκλήρωση διαδικασίας
34.1 Η αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
του προσωρινού αναδόχου διενεργείται μετά και την προσκόμιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
προσφερόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Αμέσως μετά την αποσφράγιση, όλοι οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο του φακέλου
των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
34.2 Η
διαδικασία
ελέγχου
των
παραπάνω
δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και τη
διαβίβαση αυτού μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς
στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας Εταιρείας είτε για τη λήψη απόφασης
κατακύρωσης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου,
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
35. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
35.1 Η αναθέτουσα Εταιρεία κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης,
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
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αποδεκτή προσφορά, πέραν από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο
μέσο.
35.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το
έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. Ο
ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5%
της συνολικής αξίας των ασφαλίστρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου
ασφαλίστρων καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων.
35.3 Εάν ο ανάδοχος, δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας.
36. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία
36.1 Ο κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να
υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας, κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του
π.δ/τος 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», προδικαστική
προσφυγή κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Εταιρείας,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά του.
36.2
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Εταιρείας, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού
φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης
της προσβαλλόμενης παράλειψης.
36.3
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής
προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου,
κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ
επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
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36.4
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν4412/2016, η οποία διαπιστώνεται με
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368
του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
36.5

Η Εταιρεία:

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365
του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού
και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016,
σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

36.6
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας
των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και
των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει
την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί
φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
του άρθρου 372 του ν. 4412/2016.
36.7
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την
αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον
του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και
όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
Εταιρείας, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση
της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
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36.8
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την
προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την
κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το
προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372
παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά.
37. Ματαίωση Διαδικασίας
37.1 Η αναθέτουσα Εταιρεία ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω
ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους
όρους του Κανονισμού, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
ΜΕΡΟΣ 5 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
38. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
38.1 Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και
του προκηρυσσόμενου αντικειμένου που κατακυρώθηκε σε αυτόν, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί των συνολικών ολικών μικτών
ασφαλίστρων.
38.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε
απαίτηση της αναθέτουσας εταιρείας έναντι του αναδόχου (χρόνος παράδοσης,
ποιότητα ειδών, εκπλήρωση λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων κ.λπ.).
Καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
38.3 Επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του προκυρησσόμενου αντικειμένου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
38.4 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο
ισχύος μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο της ασφαλιστικής κάλυψης κατά
έναν (1) μήνα επιπλέον.
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του
συμβατικού αντικειμένου, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το
χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα,
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οπότε επιστρέφεται η αρχική (σε περίπτωση εγγύησης αορίστου ισχύος δεν
υπάρχει θέμα αντικατάστασης). Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος
ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά έναν (1) τουλάχιστον μήνα από
τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών της ασφαλιστικής κάλυψης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας
στοιχεία και επιπλέον:
α) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
β) το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο οποίος θα πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο υλοποίησης της ασφαλιστικής
κάλυψης κατά έναν (1) μήνα, ήτοι θα έχει ισχύ για είκοσι πέντε (25) μηνών ή
αορίστου χρόνου.
Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα συντάσσεται
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της
παρούσας.
39. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
39.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Κανονισμού, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός
Κώδικας.
40. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
40.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιου. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
41. Υπεργολαβία
Δεν προβλέπεται
42. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
42.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς
να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού της αναθέτουσας Εταιρείας.
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43. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
43.1 Η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν
οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσής της, με δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση
μόνο των
δεδουλευμένων ασφαλίστρων οποτεδήποτε, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου,
μετά από έγγραφη ειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερών, καθώς και χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση για τον Ανάδοχο αν:
43.1.1 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
43.1.2 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε
σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 16.1.1 και, ως
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης,
43.1.3 η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
43.1.4 Ο ανάδοχος, δεν υλοποιεί την σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται
σε αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της υπηρεσίας,
43.1.5 Ο ανάδοχος, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει
υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της αναθέτουσας Εταιρείας,

εργασίες

43.1.6 Ο ανάδοχος, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων,
43.1.7 Εκδίδεται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση κατά του
αναδόχου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
43.1.8 Σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος παραβιάζει και
αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με την ΕΤΑΔ Α.Ε., καθώς και στις
λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό της αναθέτουσας
Εταιρείας.
Στις περιπτώσεις 43.1.1 έως και 43.1.8 δεν απαιτείται η εκ μέρους της ΕΤΑΔ
ΑΕ έγγραφη ειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερών.
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ΜΕΡΟΣ 6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
44. Τρόπος Πληρωμής
44.1 Η καταβολή των ασφαλίστρων θα γίνει από την αναθέτουσα
Εταιρεία άπαξ για κάθε μήνα ασφάλισης, με περίοδο εξόφλησης εντός 30
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της μηνιαίας απόδειξης ασφαλίστρων
του εκάστοτε μήνα ασφάλισης.
44.2 Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται επί τη βάσει της
κατακυρωθείσας τιμής, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου.
44.3 Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής θα ελέγχονται από την αρμόδια
υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας Εταιρείας.
45. Κρατήσεις
Τον ανάδοχο δεν βαρύνουν κρατήσεις υπέρ τρίτων.
46. Χρόνος- τόπος-τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών
46.1 Η διάρκεια της ασφάλισης θα είναι για δύο (2) έτη.
46.2 Οι καλύψεις θα παρέχονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ
της παρούσας.
47. Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης
47.1 Ο έλεγχος των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών θα γίνεται
από το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ Α.Ε. η οποία και θα εισηγείται στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Α.Ε. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης.
47.2 Το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ Α.Ε. μπορεί, με απόφασή του να ορίζει
για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή
υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
47.3 Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης
του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία
που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
47.4 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων
γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται από το αρμόδιο όργανο της
ΕΤΑΔ ΑΕ. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και
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τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η
καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
ΕΤΑΔ Α.Ε., μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το
αποφαινόμενο όργανο της ΕΤΑΔ Α.Ε. με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί
αυτοδίκαια. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και
την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη
σύμβαση έλεγχοι. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
48. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
48.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση
που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου:
α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που
του ορίσθηκε,
β) εφόσον δεν παρέδωσε τις υπηρεσίες εντός του προβλεπόμενου
χρόνου, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Παρούσας.
48.2 Της έκπτωσης προηγείται, επί ποινή απαραδέκτου, ειδική
πρόσκληση του αντισυμβαλλόμενου από την ΕΤΑΔ Α.Ε., με την οποία
προσδιορίζεται ειδικά και τεκμηριωμένα η αποδιδόμενη στον αντισυμβαλλόμενο
παραβίαση των συμβατικών του υποχρεώσεων καθώς και η καταλογιζόμενη
υπαιτιότητά του και καλείται ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του
εντός συγκεκριμένης ρητά προβλεπόμενης προθεσμίας. Η οριστική απόφαση
περί εκπτώσεως εκδίδεται εφόσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις του εντός της τασσόμενης προς τούτο προθεσμίας.
48.3 Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν
αποδεδειγμένα λόγοι ανωτέρας βίας. Το βάρος απόδειξης της συνδρομής
γεγονότος ανωτέρας βίας φέρει ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να
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ενημερώσει σχετικά την ΕΤΑΔ ΑΕ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
επέλευσή του γεγονότος.
48.4 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο
προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Κανονισμού της αναθέτουσας Εταιρείας και ειδικότερα η ολική κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε μελλοντικές διαγωνιστικές
διαδικασίες της αναθέτουσας Εταιρείας.
49. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη εκτέλεση
49.1 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την
εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και
μέχρι τη λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε υποχρεούται για την
καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς την αναθέτουσα Εταιρία, ως
ποινική ρήτρα, ο τρόπος επιβολής της οποίας θα καθορίζεται ειδικότερα στη
σύμβαση.
49.2 Σε περίπτωση Ένωσης οι τυχόν ποινικές ρήτρες και τόκοι
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
49.3 Η ποινική ρήτρα παρακρατείτε από τον πρώτο λογαριασμό
πληρωμής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει
το απαιτούμενο ποσό.
50. Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
50.1 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε
βάρος του κυρώσεις, δύναται να ασκήσει τα ένδικα βοηθήματα που
προβλέπονται από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που διέπουν την
αναθέτουσα Εταιρεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Στέφανος Δ. Βλαστός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.
…1787/14.04.2020…
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πίνακας Ασφάλισης Ζωής & Υγείας του Ανθρώπινου
Δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ & Λεκτικό Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε
αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με

20.000 €

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια
θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό ίσο

20.000 €

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ /
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου από ατύχημα θα
καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με
Σε συνδυασμό με τη Βασική Ασφάλιση Ζωής

20.000 €
40.000 €

Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα
θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό ίσο με
Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα
θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσοστό % των

20.000 €
20.000 €

ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας.
ΕΥΡΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Ανώτατο ετήσιο όριο παροχής κατ’ άτομο
Σε περίπτωση νοσηλείας από σοβαρή ασθένεια το παραπάνω
όριο γίνεται
Νοσοκομειακή Περίθαλψη*
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή την ημέρα στην
Ελλάδα
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή την ημέρα σε ΜΕΘ ή
στο εξωτερικό
*συμπεριλαμβάνονται
στην
κάλυψη
και
οι
μικροχειρουργικές επεμβάσεις που δεν χρήζουν νοσηλείας
Απόδοση εξόδων (Στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά
ιδρύματα)
Απόδοση εξόδων (Στα Μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά
ιδρύματα)
Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει
μέρος της δαπάνης, τουλάχιστον ίσο με 10% (στα
συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα) ή τουλάχιστον ίσο με
20% (στα μη συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα) η
Εταιρεία θα αποζημιώνει τη διαφορά προς

20.000 €
30.000 €

Β’ Θέση
500 €

90%
80%

100%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
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Η Ασφαλιστική Εταιρεία αποζημιώνει το Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στις δαπάνες
νοσηλείας σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα (συμβεβλημένα και μη)
Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
Ανώτατο όριο εξωνοσοκομειακών δαπανών
α) Εντός Συμβεβλημένου Δικτύου
Καλύπτονται ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις
Ποσό συμμετοχής σε κάθε Ιατρική Επίσκεψη
Ποσοστό συμμετοχής στο κόστος των διαγνωστικών
εξετάσεων
Ποσό απαλλαγής

Β) Εκτός Συμβεβλημένου Δικτύου
Καλύπτονται ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις,
φυσιοθεραπείες από ατύχημα, αγορά φαρμάκων.
Όριο για ιατρική επίσκεψη
Απόδοση εξόδων
Ποσό απαλλαγής κατ’ άτομο
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Επίδομα Φυσιολογικού Τοκετού
Επίδομα Καισαρικής Τομής
Επίδομα Αποβολής

1.000 €

10 €
20%
-

70 €
80%
50 €

1.000 €
1.500 €
500 €

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου θα του
καταβάλλεται για κάθε ημέρα νοσηλείας επίδομα ίσο με:
50 €
μέχρι 90 ημέρες κατά περίπτωση.
Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση
που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα
νοσηλείας.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Σε περίπτωση που ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική
επέμβαση, θα του καταβληθεί επίδομα ίσο με ποσοστό των:
Ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης
Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση
που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα
νοσηλείας.

2.000 €
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, παρέχονται δωρεάν ιατρικές
επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των
Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, παρέχονται δωρεάν διαγνωστικές
εξετάσεις έως του ποσού των 350 € ανά περιστατικό.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Δεν εξαιρούνται προϋπάρχουσες καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της
μητρότητας), για όλους τους ασφαλιζόμενους που θα ενταχθούν στην
ασφάλιση κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Για τους νέους ασφαλισμένους που ενταχτούν στο ασφαλιστήριο
μεταγενέστερα της ημερομηνίας έναρξής του, οποιεσδήποτε ασθένειες ή
επιπλοκές τους προϋπήρχαν της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της ασφάλισης
τους, θα καλύπτονται μετά την πάροδο τριών μηνών συνεχούς ασφάλισής.

Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που εντάσσονται είτε ως κυρίως ασφαλισμένοι
είτε ως εξαρτώμενα μέλη θα εξαιρούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης
απορρέει από εκ γενετής αναπηρίες ή σωματικές βλάβες καθώς και
συγγενείς παθήσεις αυτών.
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ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όλοι οι πλήρως απασχολούμενοι, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, υπάλληλοι,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων με σύμβαση έμμισθης εντολής, οι οποίοι δεν έχουν
συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους (αφορά όλες τις παροχές εκτός της Μόνιμης Ολικής
Ανικανότητας από Ασθένεια) χωρίς συνεισφορά στα ασφάλιστρα για την κάλυψή τους.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ημερομηνία απόκτησης του δικαιώματος ασφάλισης για κάθε υπάλληλο είναι :



για τους ήδη πλήρως απασχολούμενους, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου,
υπαλλήλους του Αντισυμβαλλόμενου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της
ηλικίας τους, η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.



για τους νεοπροσλαμβανόμενους, πλήρως απασχολούμενους, με σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου, υπαλλήλους ηλικίας κάτω των 70 ετών, η πρώτη ημέρα του μήνα που
συμπίπτει ή αμέσως ακολουθεί την ημερομηνία πρόσληψης τους από τον
Αντισυμβαλλόμενο.

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

Για τον Υπάλληλο λήγει με τη συμπλήρωση της 70ης επετείου των γενεθλίων του.

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
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Το Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλειας παύει να ισχύει:

1. Με τη λήξη του Ομαδικού Ασφαλιστήριου.
2. Σε περίπτωση που στην πρώτη επέτειο του Ομαδικού Ασφαλιστήριου μετά την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του ή σε οποιαδήποτε μετέπειτα ημερομηνία οφειλής ασφαλίστρου οι
Ασφαλισμένοι υπάλληλοι είναι:
α. λιγότεροι των 10 σε αριθμό
και
β. λιγότεροι του εκατό τοις εκατό (100%) των υπαλλήλων που δικαιούνται να ασφαλιστούν
σύμφωνα με το Συμβόλαιο αυτό.

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.

"Αντισυμβαλλόμενος": Το νομικό /ή φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ατόμων,
ή η Εταιρεία που αιτείται και αποδέχεται την Ομαδική Ασφάλιση και προσυπογράφει το
Ομαδικό Ασφαλιστήριο.

2.

"Κάλυψη": Η κατά περίπτωση παρεχόμενη ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου.

3.

"Ασφαλιστικό έτος": Η περίοδος ενός έτους που αρχίζει, από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστήριου και λήγει την αμέσως προηγούμενη ημέρα της επόμενης
επετείου του Ασφαλιστηρίου.

4.

"Ατύχημα": Κάθε γεγονός, τυχαίο, βίαιο, εξωτερικό, ανεξάρτητο από την θέληση του
Ασφαλισμένου, που συνέβη στο χρονικό διάστημα που ο Ασφαλισμένος καλύπτεται από
αυτό το Ασφαλιστήριο.

5.

"Σωματική βλάβη": Βλάβη των οργάνων του σώματος του Ασφαλισμένου, από ατύχημα που
συνέβη στο χρονικό διάστημα που ισχύει η κάλυψη του Ασφαλισμένου από το
Ασφαλιστήριο αυτό, είναι αντικειμενικά διαγνώσιμη και επιφέρει, άμεσα και ανεξάρτητα
από οποιαδήποτε άλλη αιτία, απώλεια που καλύπτεται από τους όρους και τις παροχές του
Ασφαλιστηρίου.

6.

"Ασθένεια": Πάθηση ή ανωμαλία της λειτουργίας των οργάνων του σώματος του
Ασφαλισμένου που δεν οφείλεται σε ατύχημα και είναι αντικειμενικά διαγνώσιμη.

7.

"Ιατρός ή Χειρουργός": άτομο που ασκεί νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα ή την ειδικότητα του
χειρούργου, με εξαίρεση τον Ασφαλισμένο ή μέλος του άμεσου οικογενειακού
περιβάλλοντος του.

8.

"Νοσοκομείο": Οποιοδήποτε Νοσηλευτικό ίδρυμα ή Κλινική ή Θεραπευτήριο, Δημόσιο ή
Ιδιωτικό, που λειτουργεί νόμιμα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και
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τραυματισμένων ατόμων σαν εσωτερικά νοσηλευόμενων, παρέχει 24ωρη υπηρεσία από
διπλωματούχους νοσοκόμους και έναν ή περισσότερους ιατρούς και διαθέτει οργανωμένες
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για διαγνώσεις και χειρουργικές επεμβάσεις. Στην έννοια του
"Νοσοκομείου" δεν περιλαμβάνονται εξωτερικά ιατρεία, αναπαυτήρια ή αναρρωτήρια ή
παρόμοιο ίδρυμα ούτε και τα ιδρύματα, για αλκοολικούς ή τοξικομανείς.

9. «Συμβεβλημένο Νοσοκομείο»: Νοσοκομείο το οποίο συνεργάζεται με την Ασφαλιστική
Εταιρεία έχοντας υπογράψει σχετική σύμβαση συνεργασίας (είτε απευθείας είτε μέσω
άλλου παροχέα, ο οποίος έχει συμβληθεί με Νοσηλευτικά Ιδρύματα μέσω ειδικών
συμβάσεων συνεργασίας) και παρέχει τις υπηρεσίες του στους Ασφαλισμένους. Στα
Συμβεβλημένα Νοσοκομεία η Εταιρία παρέχει στους Ασφαλισμένους απ’ ευθείας κάλυψη
των δικαιουμένων εξόδων.

10. "Νοσηλεία σε Νοσοκομείο": Ο Ασφαλισμένος θα θεωρείται ότι νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο
ή Κλινική εφόσον χρεώνεται με το κόστος Δωματίου και Τροφής τουλάχιστον μίας ημέρας.

11.Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη: Είναι η εκτός Νοσοκομείου ιατρική περίθαλψη του
Ασφαλιζόμενου, περιοριστικά δε περιλαμβάνει τις ιατρικές επισκέψεις και πράξεις καθώς
και διαγνωστικές εξετάσεις.

12.«Συντονιστικό Κέντρο»: Το Συντονιστικό Κέντρο,το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο και για 365 ημέρες τον χρόνο, στο οποίο έχει την άμεση πρόσβαση ο
Ασφαλιζόμενος μέσω τηλεφώνου.

13.«Ιατρός»: Κάθε πρόσωπο που κατέχει πτυχίο ιατρικής αναγνωρισμένου Ελληνικού ή ξένου
πανεπιστημίου, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

14.«Συμβεβλημένος Ιατρός»: Ορίζεται κάθε Ιατρός, ο οποίος ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του
και συνεργάζεται με την Ασφαλιστική Εταιρεία έχοντας υπογράψει σχετική σύμβαση
συνεργασίας μέσω Εταιρείας παροχής υπηρεσιών, η οποία έχει συμβληθεί με Ιατρούς μέσω
ειδικής σύμβασης και παρέχει τις υπηρεσίες της στον Ασφαλισμένο.

15.«Διαγνωστικό Κέντρο»: Κάθε Διαγνωστικό Κέντρο που διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό
και προσωπικό για την πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων και το οποίο λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα.

16.«Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο»: Κάθε Διαγνωστικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί
νόμιμα και συνεργάζεται με την Ασφαλιστική Εταιρεία, έχοντας υπογράψει σχετική
σύμβαση συνεργασίας μέσω Εταιρείας παροχής υπηρεσιών, η οποία έχει συμβληθεί με
Διαγνωστικά Κέντρα μέσω ειδικών συμβάσεων συνεργασίας και παρέχει τις υπηρεσίες της
στον Ασφαλισμένο.

17.«Συμβεβλημένο Δίκτυο Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης»: Το σύνολο των συμβεβλημένων
Ιατρών και των Συμβεβλημένων Διαγνωστικών Κέντρων με την Εταιρεία. Την ύπαρξη και τον
συντονισμό χρήσης των παροχών Δικτύου Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης συντονίζει το
Συντονιστικό Κέντρο της Εταιρείας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του Δικτύου
Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης σε κάθε επέτειο ανανέωσης του Συμβολαίου.
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18. "Συνεισφορά": Είναι το ποσό των ασφαλίστρων που καταβάλλει ο υπάλληλος στον
Αντισυμβαλλόμενο, για την κάλυψη του ή την κάλυψη των συντηρουμένων προσώπων του.

19. "Πλήρως απασχολούμενος υπάλληλος": Είναι αποκλειστικά και μόνο ο υπάλληλος που
παρέχει συνεχή υπηρεσία στον Αντισυμβαλλόμενο με βάση το νόμιμα καθορισμένο ωράριο
εργασίας.

20. "Ενεργός υπηρεσία": Ο υπάλληλος θεωρείται ότι βρίσκεται σε ενεργό υπηρεσία όταν, κατά
την χρονική περίοδο που αναφέρεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση στο Ασφαλιστήριο
αυτό, παρουσιάζεται στον τόπο εργασίας του και είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλα τα
συνηθισμένα και τακτικά καθήκοντα του, απασχολούμενος πλήρως στον
Αντισυμβαλλόμενο.

21. «Υπάλληλος»: Είναι ο τακτικός πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου, υπάλληλος συμπεριλαμβανομένων και των Δικηγόρων του Αντισυμβαλλόμενου,
που ορίζεται στην παράγραφο Υπάλληλοι Δικαιούμενοι Ασφάλισης", με ενεργή υπηρεσία
σε προκαθορισμένη εργασία, θέση, ή γραφείο, σε περιοχή που έχει ορισθεί από τον
Αντισυμβαλλόμενο και έχει εγκριθεί από την Ασφαλιστική Εταιρεία, για την κάλυψη του από
τις διατάξεις του Ασφαλιστηρίου αυτού.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διατηρεί τα στοιχεία των ασφαλισμένων που καλύπτονται
από αυτό το Ασφαλιστήριο και που θα περιέχουν ουσιώδεις πληροφορίες για την ασφάλιση του
καθενός. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να παρέχει κατά διαστήματα ή όταν του ζητηθεί από
την Ασφαλιστική Εταιρεία, πληροφορίες που έχουν σχέση με τα πρόσωπα που δικαιούνται
ασφάλιση, και που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σημαντικές για την παροχή της ασφάλειας και
τον καθορισμό των ασφαλίστρων, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αυτό. Η συμπλήρωση των
πληροφοριών αυτών θα γίνεται σε έντυπα της Ασφαλιστικής Εταιρείας.
Η Ασφαλιστική Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα και πρέπει να της παρέχεται η ευχέρεια να ελέγχει
τα πιο πάνω στοιχεία οποτεδήποτε το θεωρήσει αναγκαίο.
Πιθανό λάθος από παραδρομή υπαλλήλου στη τήρηση των στοιχείων δεν θα ακυρώνει
ασφάλεια, που τηρουμένων των υπολοίπων όρων του Συμβολαίου ισχύει, ούτε και θα την
διατηρεί σε ισχύ εφόσον είναι αντίθετη προς τους όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού. Σε
περίπτωση λάθους στην αναπροσαρμογή ασφαλίστρων πρέπει
αυτή
η
αλλαγή
να
γνωστοποιείται στην άλλη πλευρά.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Τα ασφάλιστρα που καθορίζει το Ασφαλιστήριο τα καταβάλλει ο Αντισυμβαλλόμενος στα
γραφεία της Ασφαλιστικής Εταιρείας, ή όπου και όπως θα υποδείξει αυτή. Τα ασφάλιστρα αυτά
είναι απαιτητά και πρέπει να πληρώνονται όπως ορίζεται στο Μέρος 6 (Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης
της Σύμβασης) Άρθρο 40 (& 44.1).
Η Ασφαλιστική Εταιρία δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους καθαρούς συντελεστές
ασφαλίστρων σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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Σε ότι αφορά τις καλύψεις όπου ο συντελεστής εκφράζεται επί τοις χιλίοις του ασφαλισμένου
κεφαλαίου, το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται ως το γινόμενο του συνολικού ασφαλισμένου
κεφαλαίου (δηλ. του αθροίσματος των ασφαλισμένων κεφαλαίων όλων των ασφαλισμένων
κατά την έναρξη της περιόδου οφειλής) επί το μέρος του συντελεστή ασφαλίστρου που
αντιστοιχεί στην περίοδο οφειλής (π.χ. μηνιαία περίοδος οφειλής: 1/12 του ετήσιου συντελεστή
ασφαλίστρου).
Σε ότι αφορά τις καλύψεις όπου ο συντελεστής ασφαλίστρου εκφράζεται ως ποσό, το καθαρό
ασφάλιστρο υπολογίζεται ως το γινόμενο του πλήθους των ασφαλισμένων κατά την έναρξη της
περιόδου οφειλής επί το μέρος εκείνο του συντελεστή ασφαλίστρου που αντιστοιχεί στην
περίοδο οφειλής (π.χ μηνιαία περίοδος οφειλής: 1/12 του ετήσιου συντελεστή ασφαλίστρου).
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ - ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Παρέχεται περίοδος χάριτος τριάντα (30) ημερών για την εξόφληση, χωρίς τόκο, κάθε
ασφαλίστρου εκτός του πρώτου. Στην περίπτωση που το ασφάλιστρο δεν εξοφληθεί μέχρι το
τέλος της περιόδου χάριτος η Ασφαλιστική Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει την ισχύ του
Ασφαλιστηρίου αυτού με σχετική γραπτή ειδοποίηση. Σ' αυτή την περίπτωση o
Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ποσό ασφαλίστρων που αναλογεί για
το διάστημα που το ασφαλιστήριο βρισκόταν σε ισχύ.
Αν όμως ο Αντισυμβαλλόμενος υποβάλει γραπτή αίτηση για λύση του Ασφαλιστήριου, μετά το
τέλος της περιόδου που έχουν καταβληθεί ασφάλιστρα και πριν το τέλος της περιόδου χάριτος,
το Ασφαλιστήριο θα λήγει την ημερομηνία που καθορίζει στην αίτηση του ή αν δεν υπάρχει
τέτοια, την ημερομηνία της αίτησης και στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να
καταβάλλει το ποσό των ασφαλίστρων που αναλογεί για το διάστημα που το Ασφαλιστήριο ήταν
σε ισχύ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Εκτός των παραπάνω αναφερόμενων όρων, που περιλαμβάνονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο, το
Συμβόλαιο αυτό μπορεί να λήξει οποτεδήποτε μετά την πρώτη επέτειο του ύστερα από γραπτή
προειδοποίηση που αποστέλλει οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, με συστημένη
επιστολή, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία που επιθυμεί την λήξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Με την επιφύλαξη του όρου για ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ, η αρχική
διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου είναι για δύο (2) έτη. Υπό προϋποθέσεις δυνατότητας
ετήσιας ανανέωσης της σύμβασης και του γεγονότος ότι η διάρκεια της ασφάλισης συναρτάται
με την θεμελίωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων του προσωπικού, γίνεται μνεία στο γεγονός ότι
η συνήθης σωρευτική διάρκεια παρεμφερών συμβάσεων ομαδικής ασφάλισης είναι δεκαετής.

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο παρέχει εικοσιτετράωρη (24ωρη) και παγκόσμια κάλυψη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ενημερώνει τους ασφαλισμένους με το Ασφαλιστήριο
αυτό υπαλλήλους, για κάθε τροποποίηση ή ακύρωση του Ασφαλιστηρίου.

ΝΟΜΙΣΜΑ
Με βάση αυτό το Ασφαλιστήριο όλες οι καταβολές από την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα γίνονται
σε Ευρώ (€).
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ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση που προβλέπεται και παρέχεται στον υπάλληλο από το Ασφαλιστήριο αυτό δεν
εκχωρείται, εκτός αν ο Αντισυμβαλλόμενος και η Ασφαλιστική Εταιρεία συγκατατεθούν
εγγράφως για την εκχώρηση αυτή.

ΤΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η μη εφαρμογή ή μη πιστή τήρηση των διατάξεων του ασφαλιστηρίου αυτού από την
Ασφαλιστική Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα σημαίνει τροποποίηση ή ακύρωση των
διατάξεων ή παραίτηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας από αυτές.

ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ
Τα τέλη, δικαιώματα και φόροι που αφορούν την πληρωμή Ασφαλίστρων επιβαρύνουν τον
Αντισυμβαλλόμενο και /ή τον Ασφαλισμένο και καταβάλλονται μαζί με τα αντίστοιχα
ασφάλιστρα. Τα τέλη και συμβολαιογραφικά δικαιώματα, καθώς και οι φόροι για την εξόφληση
παροχής της Εταιρείας σύμφωνα με αυτό το Ασφαλιστήριο, επιβαρύνουν αυτόν που εισπράττει
όλα δε τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η Εταιρεία για κατασχέσεις που θα γίνουν "εις χείρας
της ως τρίτης" επιβαρύνουν αυτόν που δικαιούται την καταβολή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Το ποσό ασφάλισης του ασφαλισμένου υπαλλήλου που προβλέπεται από το Ομαδικό
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σαν παροχή λόγω θανάτου, θα καταβληθεί σε περίπτωση θανάτου του
στο Δικαιούχο του. Δικαιούχος του, είναι το πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν ορισθεί από αυτόν
σε έντυπο που παρέχει η Ασφαλιστική Εταιρεία ή σε έντυπο που θα θεωρηθεί ικανοποιητικό από
αυτήν.
Ο ασφαλισμένος υπάλληλος μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς την συγκατάθεση του Δικαιούχου
που είχε ορίσει, να αλλάξει Δικαιούχο υποβάλλοντας μέσω του Αντισυμβαλλόμενου γραπτή και
υπογεγραμμένη δήλωση για την αλλαγή αυτή, σε έντυπο που παρέχει η Ασφαλιστική Εταιρεία ή
σε έντυπο που θα θεωρηθεί ικανοποιητικό από αυτήν.
Ο νέος προσδιορισμός Δικαιούχου θα ισχύσει από την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης,
εφόσον αυτή έχει παραληφθεί από την Ασφαλιστική Εταιρεία .Οποιαδήποτε πληρωμή έγινε απ'
αυτήν στον μέχρι τότε δικαιούχο, σύμφωνα με τα αρχεία της, δεν θα έχει επιπτώσεις στην
ασφαλιστική Εταιρεία.
Σε περίπτωση που έχουν προσδιορισθεί περισσότεροι από έναν Δικαιούχοι και στον
προσδιορισμό αυτό ο ασφαλισμένος υπάλληλος δεν έχει καθορίσει τα αντίστοιχα μερίδιά τους,
οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό καλύψεώς του σε ίσα μερίδια.
Αν οποιοσδήποτε Δικαιούχος πεθάνει πριν από τον ασφαλισμένο υπάλληλο, το δικαίωμά του
παύει να υπάρχει και το μερίδιο μοιράζεται σε ίσα μερίδια στους υπόλοιπους επιζώντες
Δικαιούχους του ασφαλισμένου υπαλλήλου, εκτός αν ο ασφαλισμένος υπάλληλος κατά τον
προσδιορισμό του Δικαιούχου αυτού, έχει καθορίσει εγγράφως διαφορετικά. Αν ο
ασφαλισμένος υπάλληλος πεθάνει και δεν υπάρχει Δικαιούχος, το ποσό της ασφάλειας θα
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καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους του, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Για κάθε διαφορά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από το Ασφαλιστήριο αυτό και τα
Συμπληρωματικά του Συμβόλαια ή σε σχέση με αυτά, αρμόδια είναι μόνο τα Δικαστήρια Αθηνών
που ορίζονται για αυτό σαν τα "κατά τόπον Αρμόδια Δικαστήρια".

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν θα καταβάλλονται οι αναφερόμενες παροχές για τον ασφαλισμένο υπάλληλο, όταν η
καλυπτόμενη ασθένεια ή απώλεια, προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τα ακόλουθα:
1. Αυτοκτονία ή σωματική βλάβη που προκάλεσε ο ίδιος ο Ασφαλισμένος ή τρίτο πρόσωπο
μετά από υπόδειξη του Ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από την ψυχική ή διανοητική κατάστασή
του, κατά τη διάρκεια του πρώτου δωδεκάμηνου της ασφάλισής του.
2. Ηθελημένο αυτοτραυματισμό ή ηθελημένη ασθένεια.
3. Πόλεμό κηρυγμένο ή ακήρυκτο, συμμετοχή σε απεργία, στάση, λαϊκή αναταραχή ή έφοδο
στρατιωτικής αρχής ή στρατιωτική υπηρεσία.
4. Από ταξίδι ή πτήση με οποιοδήποτε είδος αεροσκάφους, εκτός αν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει
με εισιτήριο επιβάτη σε αεροπλάνο που εκτελεί κανονικό δρομολόγιο εμπορικής
αεροπορικής εταιρείας αναγνωρισμένης επιβατικής γραμμής.
5. Ηθελημένη χρήση ναρκωτικών ή βαρβιτουρικών ουσιών ή κατάχρηση οινοπνευματωδών
ποτών
6. Ανάπτυξη του συνδρόμου ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS), επιπλοκές σχετικές με το
AIDS, ή περιπτώσεων όπου ο ασφαλισμένος βρεθεί ότι είναι φορέας του ιού του AIDS, ή
μόλυνση από τον ιό HIV.
7. Ύπαρξης γενετικών ανωμαλιών και άλλων σωματικών οργανικών ελαττωμάτων που είναι
εμφανή κατά τη γέννηση του ανθρώπου, καθώς και καταστάσεων που κρίνεται ότι θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε τέτοια προβλήματα αργότερα στο μέλλον.
8. Δηλητηρίαση, εισπνοή δηλητηριωδών αερίων ή ατμών εκτός εάν συμβούν εν ώρα
διατεταγμένης υπηρεσίας.
9. Κάθε προϋπάρχουσα πάθηση που σχετίζεται με τις προαναφερόμενες παθήσεις / ασθένειες.
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

α) ΟΤΑΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΕΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Υπάλληλος που έχει το δικαίωμα ασφάλισης σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αυτά, θα είναι
ασφαλισμένος από την ημερομηνία που δικαιούται να ασφαλισθεί, όπως αυτή προσδιορίζεται
στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει υποβάλει γραπτή αίτηση στον
Αντισυμβαλλόμενο, σε έντυπο που έχει εγκριθεί από την Ασφαλιστική Εταιρεία, για την
συμμετοχή του στην Ομαδική Ασφάλιση.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν βρίσκεται σε ενεργή υπηρεσία με πλήρη απασχόληση την
ημερομηνία που θα καλυπτόταν από την ασφάλεια, η έναρξη της ασφάλισής του θα αναβάλλεται
μέχρι να επανέλθει σε ενεργή και πλήρη υπηρεσία. Η ημερομηνία που θα καλυφθεί από την
ασφάλεια καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του Ασφαλιστήριου αυτού που προβλέπουν τις
κατηγορίες των υπαλλήλων που δικαιούνται ασφάλισης.

β) ΟΤΑΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Κάθε υπάλληλος, που δικαιούται να ασφαλισθεί σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αυτό, θα
καλύπτεται σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους της παραγράφου αυτής, αφού υποβάλει γραπτή
αίτηση στον Αντισυμβαλλόμενο, σε έντυπο που έχει εγκριθεί από την Ασφαλιστική Εταιρεία, για
την συμμετοχή του στην Ομαδική Ασφάλιση και συμφωνεί να καταβάλλει τα ασφάλιστρα. Το
ποσοστά συνεισφοράς αφορά τον Αντισυμβαλλόμενο και μόνο και ρυθμίζεται μεταξύ του
Αντισυμβαλλομένου και των ασφαλισμένων υπαλλήλων του.
1. Αν ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής πριν την ημερομηνία, ή και την ίδια ημέρα
που δικαιούται ασφάλιση, θα ασφαλισθεί από την ημερομηνία που δικαιούται την
ασφάλιση αυτή.
2. Αν ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μετά την ημερομηνία που δικαιούται
ασφάλιση, αλλά μέσα στις τριάντα (30) επόμενες ημέρες από την πρώτη ημέρα που
δικαιούται ασφάλιση, και είναι σε ενεργό και με πλήρη απασχόληση υπηρεσία, θα
ασφαλισθεί από την ημερομηνία της αίτησης.
3. Αν ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μετά το τέλος της περιόδου των τριάντα (30)
ημερών, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ή αν η αίτηση υποβληθεί αφού έχει λήξει η ασφάλισή
του λόγω μη πληρωμής της απαιτουμένης συμμετοχής του στα ασφάλιστρα, θα πρέπει να
προσκομίσει στην Ασφαλιστική Εταιρεία ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία Καλής Υγείας
πριν ασφαλισθεί. Αν τα αποδεικτικά αυτά υποβληθούν, ο υπάλληλος αυτός θα ασφαλισθεί
την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία που η Ασφαλιστική Εταιρεία θα
αποφασίσει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι ικανοποιητικά για την
ασφάλιση του.
4. Αν υπάλληλος που πρέπει να υποβάλλει αποδεικτικά Καλής Υγείας στην Ασφαλιστική
Εταιρεία, παύσει να εργάζεται στον Αντισυμβαλλόμενο χωρίς να έχουν υποβληθεί τα
αποδεικτικά αυτά και επαναπροσληφθεί αργότερα, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τα
πιο πάνω αποδεικτικά Καλής Υγείας σαν προϋπόθεση για να ασφαλισθεί. Σε κάθε περίπτωση
που ο υπάλληλος δεν βρίσκεται σε πλήρη και ενεργό απασχόληση την ημερομηνία που
αρχίζει η ασφάλιση σύμφωνα με τους πιο πάνω όρους, η έναρξη της ασφάλισης του θα
αναβάλλεται μέχρι να επανέλθει σε πλήρη και ενεργό υπηρεσία.
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ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Η ασφάλιση υπαλλήλου σύμφωνα με το Ομαδικό Ασφαλιστήριο αυτό ή η ασφάλισή του σε
οποιοδήποτε Συμπληρωματικό Συμβόλαιο του θα λήγει:
1. Με τη λήξη του Ασφαλιστήριου αυτού ή με τη λήξη οποιουδήποτε Συμπληρωματικού
Συμβολαίου στο οποίο ήταν ασφαλισμένος.
2. Αν παύσει να ανήκει στις κατηγορίες των υπαλλήλων που δικαιούνται ασφάλιση, σύμφωνα
με τις διατάξεις οποιουδήποτε Συμπληρωματικού Συμβολαίου.
3. Με την διακοπή εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου της καταβολής ασφαλίστρων για την
ασφάλισή του.
4. Στην περίπτωση που η ασφάλιση προϋποθέτει συνεισφορά του υπαλλήλου στην καταβολή
των ασφαλίστρων, η ασφάλιση του λήγει με την διακοπή της συνεισφοράς του ή της
συνεισφοράς του Αντισυμβαλλόμενου στα ασφάλιστρα.
5. Με την παύση της ενεργής και με πλήρη απασχόληση υπηρεσίας στον Αντισυμβαλλόμενο.
Αν όμως ο υπάλληλος καταστεί ανίκανος για εργασία, βρίσκεται σε άδεια (πλήρης κανονικής
ετήσιας άδειας) ή σε άδεια μακράς διαρκείας άνευ αποδοχών, απολύθηκε προσωρινά ή
εργάζεται με μερική απασχόληση, θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε πλήρη και ενεργή
απασχόληση μέχρις ότου ο Αντισυμβαλλόμενος, με αμερόληπτη κρίση, ζητήσει τη λήξη της
ασφάλισης του υπαλλήλου με γραπτή ειδοποίηση προς την Ασφαλιστική Εταιρεία ή
διακόψει την καταβολή των ασφαλίστρων για την ασφάλισή του. Σε καμία όμως περίπτωση
δεν θα συνεχισθεί η ασφάλιση οποιουδήποτε τέτοιου υπαλλήλου μετά το τέλος του
ασφαλιστικού μήνα, που ακολουθεί τον ασφαλιστικό μήνα που άρχισε η ανικανότητα, η
άδεια, η προσωρινή απόλυση ή η μερική απασχόληση.
Στην περίπτωση που η ασφάλεια υπαλλήλου λήξει ή λυθεί, και ο υπάλληλος αυτός νοσηλεύεται
για οποιαδήποτε ανικανότητα μέσα σε Νοσοκομείο την ημερομηνία εκείνη, οι παροχές
σύμφωνα με το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο της Ευρείας Νοσοκομειακής Εξωνοσοκομειακής
Περίθαλψης θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται για όσο διάστημα διαρκεί η πιο πάνω
νοσηλεία του για την ανικανότητα αυτή και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα όρια των
παροχών που προβλέπονται από αυτό.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γνωστοποίηση απαίτησης:

Η Ασφαλιστική Εταιρεία πρέπει να ειδοποιείται γραπτά, για κάθε καλυπτόμενη περίπτωση
κινδύνου που προέρχεται από σωματική βλάβη ή ασθένεια και που μπορεί να θεμελιώσει
αξίωση, εντός 4 μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος ή της ασθένειας που προκάλεσε
αυτή την απώλεια. Σε περίπτωση θανάτου η Ασφαλιστική Εταιρεία πρέπει να ειδοποιείται εντός
4 μηνών από την ημερομηνία θανάτου του Ασφαλισμένου.
Γραπτή ειδοποίηση που επιδίδεται για λογαριασμό του προσώπου που αξιώνει απαίτηση, θα
θεωρείται σαν έγκαιρη ειδοποίηση που έγινε προς την Ασφαλιστική Εταιρεία, αν τα στοιχεία
είναι αρκετά για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του Ασφαλισμένου.

Απόδειξη απώλειας:

Μόλις η Ασφαλιστική Εταιρεία λάβει επαρκή γνωστοποίηση, θα χορηγεί στον
Αντισυμβαλλόμενο, τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο, ανάλογα με την περίπτωση, τα έντυπα
που συνήθως χορηγεί για την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων για την απαίτηση. Τα έντυπα
αυτά πρέπει να συμπληρώνονται και να επιστρέφονται στην Ασφαλιστική Εταιρεία μέσα σε
εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της απώλειας που θεμελιώνει απαίτηση.
Η καθυστέρηση υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων για την απώλεια μέσα στις προθεσμίες
που αναφέρονται πιο πάνω, δεν ακυρώνει ούτε μειώνει οποιαδήποτε απαίτηση, εφόσον
αποδειχθεί ότι δεν ήταν λογικά δυνατό να αποσταλούν τα αποδεικτικά στοιχεία, ότι τα
αποδεικτικά στοιχεία υποβλήθηκαν μόλις οι λόγοι της καθυστέρησης έπαυσαν να υπάρχουν και
η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων έγινε δυνατή.

Ιατρικές Εξετάσεις:

Η Ασφαλιστική Εταιρεία έχει το δικαίωμα και πρέπει να της παρέχεται η ευχέρεια, να εξετάζει με
γιατρό της εκλογής της τον Ασφαλισμένο οποτεδήποτε και όσες φορές δικαιολογημένα το
ζητήσει, κατά την χρονική περίοδο που εκκρεμεί αξίωση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αυτό ή
να ζητά συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί απαραίτητα προκειμένου να
αποδειχτεί η ασφαλιστική περίπτωση. Σε περίπτωση θανάτου έχει επίσης το δικαίωμα να ερευνά
τις συνθήκες του θανάτου και εφόσον δεν το απαγορεύει η Νομοθεσία να ζητά την διενέργεια
νεκροψίας πριν ή μετά την ταφή.

Εξόφληση της απαίτησης
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Οποιαδήποτε αποζημίωση για κάθε καλυπτόμενη περίπτωση κινδύνου που προβλέπεται από το
Ασφαλιστήριο αυτό θα καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο αφού η Ασφαλιστική Εταιρεία λάβει τα
αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Οι αποζημιώσεις για τον θάνατο του
Ασφαλισμένου θα καταβάλλονται στον Δικαιούχο ή τους Δικαιούχους που έχει ορίσει o ίδιος
άλλως στους Νόμιμους Κληρονόμους.
Κάθε πληρωμή με βάση το Ασφαλιστήριο αυτό θα καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ασφαλιστήριου. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία εξακριβώσει ότι ο Ασφαλισμένος
είναι για οποιοδήποτε λόγο ανίκανος να υπογράψει έγκυρη απόδειξη, ή δεν έχει διορισθεί
νόμιμα επίτροπος, η Ασφαλιστική Εταιρεία μπορεί να καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό, που
διαφορετικά θα έπρεπε να καταβληθεί στον Ασφαλισμένο, στον ή στην σύζυγο ή σε συγγενή εξ'
αίματος του ασφαλισμένου, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο ή ίδρυμα που θα κριθεί από την
Ασφαλιστική Εταιρεία ότι νομίμως δικαιούται το ποσό αυτό. Η Ασφαλιστική Εταιρεία μπορεί να
καταβάλει τις αποζημιώσεις απ' ευθείας στον ασφαλισμένο ή στον Αντισυμβαλλόμενο, που
δικαιούται να τις εισπράττει για να τις αποδώσει στον ασφαλισμένο ή τους Δικαιούχους του
Ασφαλισμένου.
Ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος δεν μπορεί να αμφισβητήσει το κύρος της κάτω από
οποιουσδήποτε όρους εξοφλήσεως αποζημιώσεως δια μέσου του Αντισυμβαλλομένου.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Καμία αγωγή για αποζημίωση, σύμφωνα με το Συμβόλαιο, δεν μπορεί να εγερθεί πριν περάσουν
εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την
απαίτηση, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστήριου αυτού και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να εγερθεί μια τέτοια αγωγή αφού περάσουν πέντε (5) χρόνια από την λήξη του χρόνου
μέσα στον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Αν ο ασφαλισμένος κάνει χρήση δύο ( 2) ή περισσοτέρων ασφαλιστικών φορέων ισχύουν τα
παρακάτω :
Η εκκαθάριση των εξόδων, ιατροφαρμακευτικής ή νοσηλευτικής περίθαλψης θα γίνεται σε
συνδυασμό με τις παροχές οποιουδήποτε άλλου Ασφαλιστηρίου ή τις παροχές φορέα κύριας ή
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης που τυχόν έχει κάνει χρήση ο ασφαλισμένος. Στην
περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα αποζημιώνεται από την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με Ποσό ίσο
με το ανώτατο όριο των Παροχών που προβλέπονται από αυτά τα Συμπληρωματικά Συμβόλαια
μείον τα ποσά που έχει λάβει από τον άλλον ασφαλιστικό φορέα, ή ασφαλιστήριο. Η
συνδυασμένη αυτή αποζημίωση δεν θα ξεπερνά το 100% των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν.
Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις παροχές που δίδονται επιδοματικά. Όταν υπάρχουν παροχές που
δικαιούνται αποζημίωσης από περισσότερα του ενός Ομαδικά Συμβόλαια ασφάλισης οι παροχές
θα καταβάλλονται ως εξής :

61

1. Το Ομαδικό Συμβόλαιο που καλύπτει τον Ασφαλισμένο σαν υπάλληλο θα προηγείται του
συμβολαίου που τον καλύπτει σαν συντηρούμενο πρόσωπο.
2. Το Ομαδικό Συμβόλαιο που καλύπτει τον Ασφαλισμένο σαν συντηρούμενο πρόσωπο ανδρός
υπαλλήλου προηγείται του Ομαδικού Συμβολαίου που τον καλύπτει σαν συντηρούμενο
πρόσωπο γυναικός υπαλλήλου.
3. Αν οι πιο πάνω 1 και 2 περιπτώσεις δεν δημιουργούν μία προτεραιότητα, το Ομαδικό
Συμβόλαιο που καλύπτει τον Ασφαλισμένο μέχρι τότε για την μεγαλύτερη χρονική περίοδο
θα καθορίζει πρώτο τις παροχές του.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο φορέας κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του
ασφαλισμένου δεν καλύψει μέρος των εξόδων νοσηλείας του, η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για τη νοσηλεία αυτή από τη Συμπληρωματική
Ασφάλιση Ευρεία Νοσοκομειακή / Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
.

Για τις υπόλοιπες παροχές (Ασφάλεια Ζωής κλπ) δεν ισχύουν τα παραπάνω.
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Α. ΠΑΡΟΧΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Σύμφωνα με αυτό το συμβόλαιο, σε περίπτωση Θανάτου ασφαλισμένου υπαλλήλου, η
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ στον Δικαιούχο ή Δικαιούχους του, αποζημίωση ίση με το
ποσό που ήταν καλυμμένος ο υπάλληλος την ημερομηνία του θανάτου του. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι το Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφαλείας Ζωής
να βρίσκεται σε ισχύ την ημερομηνία Θανάτου του ασφαλισμένου υπαλλήλου και να
προσκομισθούν γραπτά αποδεικτικά στοιχεία για τον Θάνατο του.
Το ποσό ασφάλειας για κάθε έναν ασφαλισμένο υπάλληλο σύμφωνα με το Συμβόλαιο αυτό
καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
πιο κάτω :

1. Αν το ποσό ασφαλείας τροποποιηθεί και κάποιος υπάλληλος δεν βρίσκεται σε ενεργή και
πλήρη υπηρεσία κατά την ημερομηνία εκείνη, το νέο ποσό ασφαλείας του θα αρχίσει να
ισχύει μόλις ο υπάλληλος αυτός επιστρέψει σε πλήρη και ενεργή υπηρεσία.
2. Αν η ασφάλιση του υπαλλήλου συνεχισθεί κατά τη διάρκεια ανικανότητας, αδείας ή
προσωρινής απουσίας, το ποσό της ασφαλείας του θα είναι εκείνο με το οποίο ήταν
ασφαλισμένος την τελευταία ημέρα της ενεργού υπηρεσίας

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση θανάτου, στην περίπτωση που ο υπάλληλος αυτοκτονήσει,
ανεξάρτητα από την ψυχική ή διανοητική κατάστασή του, κατά την διάρκεια του πρώτου
δωδεκαμήνου της ασφάλισής του.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Αν κάποιος υπάλληλος :
1. Καταστεί Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος για εργασία από ασθένεια, πριν την 65η επέτειο των
γενεθλίων του και η ανικανότητα αυτή δεν του επιτρέπει να εξασκεί οποιαδήποτε εργασία ή
επάγγελμα με αμοιβή ή κέρδος και εφόσον η ασφάλιση του δεν έχει λήξει, σύμφωνα με τις
διατάξεις του μέρους "Λήξη Ασφάλισης Υπαλλήλου" του Ομαδικού αυτού Ασφαλιστήριου,
και
2. Πριν περάσουν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία που ο Αντισυμβαλλόμενος
σταμάτησε την καταβολή ασφαλίστρων για τον υπάλληλο αυτόν, υποβληθούν τα αναγκαία
αποδεικτικά ότι η πιο πάνω ανικανότητα υπήρχε τουλάχιστον για δώδεκα (12) συνεχείς
μήνες, και εξακολουθεί να είναι ολική συνεχής και μόνιμη στο τέλος του χρονικού αυτού
διαστήματος και με την προϋπόθεση ότι το Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλειας Ζωής και η
παρούσα παροχή βρίσκονται σε ισχύ, τότε
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η κάλυψη για την ασφάλεια ζωής του υπαλλήλου αυτού θα λήξει και αντί όλων των άλλων
παροχών βάσει του Συμβολαίου, η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ αποζημίωση για
"Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα" ίση με το ποσό που ήταν καλυμμένος ο υπάλληλος για την
Ασφάλεια Ζωής σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί δώδεκα (12)
μήνες μετά την αρχή αυτής της ανικανότητας ή τρεις (3) μήνες μετά την υποβολή των
αποδεικτικών στην Ασφαλιστική Εταιρεία, αν η υποβολή των αποδεικτικών έγινε αργότερα.

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Το ποσό της ασφάλειας που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με την διάταξη αυτή, θα είναι ίσο
με το ποσό που ο υπάλληλος ήταν καλυμμένος από την Ασφάλεια Ζωής την ημερομηνία που
άρχισε η Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα του.
Σύμφωνα με την διάταξη αυτή όλες οι καταβολές θα αποδίδονται στον υπάλληλο για όσο
διάστημα διαρκεί η Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα του.
Καμία καταβολή δεν θα αποδοθεί σύμφωνα με αυτή την διάταξη, αν στην ημερομηνία που θα
έπρεπε να γίνει η καταβολή αυτή, το ποσό ασφάλειας έχει πληρωθεί σαν αποζημίωση θανάτου
της Ασφάλειας Ζωής. Επίσης καμία παροχή δεν θα καταβάλλεται σύμφωνα με την διάταξη αυτή,
για οποιαδήποτε Ανικανότητα που προκλήθηκε από εκούσια σωματική βλάβη απόπειρα
αυτοκτονίας ανεξάρτητα από την διανοητική, ψυχική, ή ψυχολογική κατάσταση του
Ασφαλισμένου.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΟΛΙΚΑ ΑΝΙΚΑΝΟΣ
Αν ο υπάλληλος πεθάνει, μετά την υποβολή στην Ασφαλιστική Εταιρεία των αποδεικτικών της
Ανικανότητας του αλλά πριν την έναρξη των καταβολών, το ποσό της ασφάλειας που προβλέπει
η διάταξη αυτή θα καταβάλλεται στους Δικαιούχους του Ασφαλισμένου υπαλλήλου. Αν ο
υπάλληλος πεθάνει πριν λάβει το σύνολο της παροχής, το υπόλοιπο των καταβολών θα αποδοθεί
στους Δικαιούχους του εφάπαξ.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Η Ασφαλιστική Εταιρεία έχει το δικαίωμα στη διάρκεια των δύο (2) ετών που ακολουθούν την
έναρξη της καταβολής των δόσεων, βάσει της διάταξης αυτής, αλλά όχι περισσότερο από μία
φορά τον χρόνο, να απαιτεί αποδεικτικά από τον υπάλληλο που να αποδεικνύουν ότι η Μόνιμη
και Ολική Ανικανότητα του συνεχίζεται.
Επιπρόσθετα η Ασφαλιστική Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα, σε όλη την διάρκεια πληρωμής των
καταβολών να εξετάζει τον υπάλληλο με ιατρό της εκλογής της μία φορά τον χρόνο. Σε
περίπτωση άρνησης του υπαλλήλου να υποβάλλει τα αναγκαία αποδεικτικά ή να υποβληθεί σε
ιατρική εξέταση μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία που θα το ζητήσει η Εταιρεία,
τούτο θα έχει ως συνέπεια την αυτόματη λήξη όλων των υπολοίπων καταβολών.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Ο μέσος όρος του συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων για κάθε 1000 Μονάδες
Ασφαλισμένου Κεφαλαίου Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητας, αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών
και Ασφαλίστρων.

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Αν η Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα λήξει πριν να αποδοθούν όλες οι καταβολές σύμφωνα με
την διάταξη αυτή, δεν θα γίνει καμία καταβολή για το υπόλοιπο ποσό.
Όμως, αν ο υπάλληλος δικαιούται ασφάλισης βάσει του Συμβολαίου Ομαδικής Ασφάλειας Ζωής,
μπορεί να ασφαλιστεί ξανά για το ποσό Ασφάλειας Ζωής που θα δικαιούται τότε, μείον το
συνολικό ποσό των καταβολών που έχουν γίνει βάσει της διάταξης αυτής.
Αν ο Υπάλληλος δεν δικαιούται ασφάλισης βάσει του Συμβολαίου Ομαδικής Ασφάλειας Ζωής,
θα έχει το ίδιο δικαίωμα μετατροπής όπως θα είχε στην περίπτωση που η ασφάλισή του θα είχε
λήξει για τον λόγο ότι έπαυσε να ισχύει η εργασιακή του σχέση.
Το ποσό που μπορεί να μετατραπεί σε ατομική ασφάλιση είναι το ποσό που τότε δικαιούται,
μείον το συνολικό ποσό των καταβολών που είχαν γίνει βάσει της διάταξης αυτής.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ
Αν η ηλικία Ασφαλισμένου αποδειχθεί λανθασμένη, ενώ ο Ασφαλισμένος ζει,
αναπροσαρμόζονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με την πραγματική ηλικία του Ασφαλισμένου και
η διαφορά καταβάλλεται ή μεταβάλλεται ανάλογα το ποσό καλύψεως.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λανθασμένη ηλικία μετά το θάνατο του Ασφαλισμένου, η
Εταιρεία καταβάλλει ασφάλισμα που αντιστοιχεί στην πραγματική ηλικία του Ασφαλισμένου και
στα ασφάλιστρα που έχουν εισπραχθεί.
Αν αποδειχθεί ότι ο Ασφαλισμένος με την πραγματική του ηλικία δεν ήταν αποδεκτός για
ασφάλιση, η κάλυψή του θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ, τα δε ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί
γι' αυτόν χρησιμοποιούνται για να μειώσουν το επόμενο ασφάλιστρο που θα πληρώσει o
Αντισυμβαλλόμενος. Τυχόν συνεισφορά ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί από τον
ασφαλισμένο επιστρέφεται στον ίδιο ή στους Δικαιούχους του, αν έχει αποβιώσει, άτοκα.
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Αν σωματική βλάβη επιφέρει, ανεξάρτητα από άλλη αιτία, απώλεια της ζωής του Ασφαλισμένου
μέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρεία θα
καταβάλει το αντίστοιχο ποσό της παροχής « ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ» που αναφέρεται
στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων.

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Αν σωματική βλάβη επιφέρει στον Ασφαλισμένο, ανεξάρτητα από άλλη αιτία, μέσα σε εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, που δεν
του επιτρέπει να ασκήσει κάποιο επάγγελμα ή κάποια εργασία με αμοιβή ή κέρδος, για την
οποία έχει τα απαιτούμενα προσόντα, με βάση τη μόρφωση, ειδίκευση ή πείρα του, η
Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό της παροχής «ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ» που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων.
Η καταβολή της αποζημιώσεως θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι η πιο πάνω ανικανότητα
διήρκεσε 12 συνεχείς μήνες και εξακολουθεί να είναι Ολική, Συνεχής και Μόνιμη στο τέλος του
χρονικού αυτού διαστήματος.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της παροχής της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από
Ατύχημα είναι ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες συνεχούς
ασφάλισης στο πρόγραμμα.

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Αν σωματική βλάβη επιφέρει, ανεξάρτητα από άλλη αιτία, μέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
από την ημερομηνία του ατυχήματος, μία από τις ακόλουθες απώλειες, η Ασφαλιστική Εταιρεία
θα καταβάλει τις αποζημιώσεις, που προβλέπονται με βάση τα παρακάτω ποσοστά επί του
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ποσού για «ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ» που αναφέρεται στον Πίνακα
Παροχών και Ασφαλίστρων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ:

ΔΕΞΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ

Ενός από τα πάνω άκρα

70%

60%

Του χεριού ή του αντιβραχίονα

60%

50%

Ενός από τα κάτω άκρα πάνω από το γόνατο

60%

60%

Ενός από τα κάτω άκρα από το γόνατο ή κάτω από αυτό

50%

50%

Του ποδιού

40%

40%

Του αντίχειρα

18%

16%

Του δείκτη του χεριού

14%

12%

Του μικρού δακτύλου του χεριού

12%

10%

Του μέσου δακτύλου του χεριού

6%

3%

Τ ου παράμεσου δακτύλου του χεριού

8%

6%

Του μεγάλου δακτύλου του ποδιού

5%

Κάθε άλλου δακτύλου του ποδιού

3%

Της οράσεως του ενός ματιού

50%

Της οράσεως των δύο ματιών

100%

Για την ολική κώφωση ενός αυτιού

10%

Για την ολική κώφωση και των δύο αυτιών

40%

Αν κάποιος ασφαλισμένος είναι αποδεδειγμένα αριστερόχειρας, τότε τα ποσοστά που
αναφέρονται παραπάνω αντιστρέφονται.
Η ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της λειτουργικής χρήσεως οργάνου ή άκρου, θεωρείται
ανατομική απώλεια, δηλαδή μόνιμη ανικανότητα.
Αν από ατύχημα προκληθεί φυσική αναπηρία, που μειώνει τη λειτουργική χρήση οργάνου ή
άκρου, τα πιο πάνω ποσοστά θα μειώνονται ανάλογα με την ελάττωση της λειτουργικότητας του
συγκεκριμένου οργάνου ή άκρου.
Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής ζημίας σε περισσότερα από ένα όργανα ή άκρα, η
αποζημίωση καθορίζεται με βάση το άθροισμα των αντίστοιχων ποσοστών για κάθε ζημία με
συνολικό ανώτατο όριο ποσοστού το 100%.
Η αποζημίωση για τη λειτουργική ή ανατομική ζημία της φάλαγγας του αντίχειρα είναι ίση με το
50% του ποσού που αντιστοιχεί στην ολική απώλεια αυτού του δάκτυλου που ισχύει και για την
λειτουργική ή ανατομική ζημία της φάλαγγας του μεγάλου δάκτυλου του ποδιού, ενώ για τη
ζημία της φάλαγγας κάθε άλλου δάκτυλου του χεριού ή του ποδιού η αποζημίωση είναι ίση με
το ένα τρίτο του ποσού που αναλογεί στην ολική απώλεια του αντίστοιχου δάκτυλου.
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Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας που δεν καθορίζεται ειδικά στον πιο πάνω πίνακα,
η αποζημίωση κανονίζεται με βάση τη φυσική αναπηρία του σφαλισμένου, σε σχέση με κάθε
αποδοτική εργασία που μπορεί να εκτελεί, σύμφωνα με τη μόρφωση, την ειδίκευση και την
πείρα του.
Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει
αποζημιώσεις, πριν αυτή η ανικανότητα κριθεί σαν μόνιμη, δηλαδή μετά από την θεραπεία ή την
οριστικοποίησή της. Σε περίπτωση ανατομικής ζημίας ή μειώσεως της λειτουργικότητας οργάνου
ή άκρου που έχει πάθει βλάβη πριν από την ημερομηνία που άρχισε η ασφάλιση, τα πιο πάνω
ποσά μειώνονται ανάλογα με τον βαθμό της αναπηρίας που προϋπήρχε.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

1.Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υποστεί απώλεια που αποζημιώνεται από τις παροχές της
Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας, θα επανεξετάζονται οι όροι και προϋποθέσεις που θα
συνεχίσει να παρέχεται κάλυψη από αυτό το Ασφαλιστήριο για τις παροχές αυτές, σύμφωνα με
την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου και πάντως υπό την προϋπόθεση ότι ο
ασφαλισμένος θα συνεχίζει να είναι απασχολούμενος υπάλληλος του Αντισυμβαλλόμενου, όπως
αυτό ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, στην παράγραφο «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ». Η
ρύθμιση αυτή δεν θίγει ή επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα που πηγάζει από το
ατύχημα που προκάλεσε αυτή την απώλεια.
2.Για περισσότερες από μία απώλειες σύμφωνα με τις παροχές Απώλειας Ζωής από ατύχημα,
Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας, που αφορούν τον ίδιο Ασφαλισμένο, η συνολική
αποζημίωση που καταβάλλεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται για την
Απώλεια Ζωής από ατύχημα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην αίτηση για ασφάλιση ή σε
ειδική καταχώρηση ή Πρόσθετη Πράξη.
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ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποχρεωθεί να πληρώσει αποζημίωση για Απώλεια από ατύχημα,
που συνέβη σε ομάδα ασφαλισμένων (περισσότεροι του ενός), το Ανώτατο Όριο Συνολικής
Ευθύνης (ACCUMULATION LIMIT) που αναλαμβάνει η Εταιρεία, ορίζεται στο ποσό των Ευρώ (€)
2.000.000,00

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Από τις παραπάνω παραγράφους εξαιρούνται τυχόν άτομα με ειδικές ανάγκες που
απασχολούνται στον Αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2643/98 (ή του
προγενέστερου Ν. 1648/86). Τα άτομα αυτά πάντως θα εξαιρούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης
η οποία θα απορρέει από εκ γενετής αναπηρίες ή σωματικές βλάβες καθώς και συγγενείς
παθήσεις αυτών.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν καλύπτεται Απώλεια Ζωής ή Ανικανότητα που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα:
1. Από πόλεμο, εισβολή, ενέργεια ξένης δυνάμεως, εχθροπραξίες, εμφύλιο πόλεμο,
επανάσταση, εξέγερση, στάση, στρατιωτική εξουσία ή στρατιωτικό νόμο ή σφετερισμό της
εξουσίας ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε γεγονός ή αιτία που προσδιορίζει την
κήρυξη ή διατήρηση στρατιωτικού νόμου, κατάσταση πολιορκίας, συλλήψεις, καραντίνα ή
τελωνειακούς κανονισμούς ή εθνικοποιήσεις κατά διαταγή κυβερνήσεως ή δημόσιας ή
τοπικής αρχής, επίσης απώλειες ή θάνατο προκαλούμενες από οποιοδήποτε όπλο ή όργανο
που λειτουργεί με ή χρησιμοποιεί ατομική ενέργεια ή ραδιενέργεια σε καιρό πολέμου ή
ειρήνης. Η εξαίρεση αυτή δεν θα επηρεάζεται από καμία τροποποίηση, εκτός αν αναφέρεται
ειδικά σ’ αυτήν συνολικά ή μερικά.
2. Κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας
ή διεθνούς αρχής, σε καιρό πολέμου ή σε καιρό ειρήνης. Στην περίπτωση αυτή, με αίτηση
του ασφαλισμένου η Εταιρεία θα επιστρέψει το ασφάλιστρο που αναλογεί στο χρόνο της
υπηρεσίας αυτής.
3. Από πτήσεις του ασφαλισμένου με οποιοδήποτε αεροπλάνο ή άλλο μέσο αεροπλοΐας, εκτός
εάν είναι επιβάτης αεροπλάνου Εμπορικής Αεροπορικής Εταιρείας που εκτελεί τακτικά ή
έκτακτα δρομολόγια σε εγκατεστημένες επιβατικές γραμμές ή μεταφέρεται σαν ασθενής ή
τραυματίας ή συνοδός αυτού με ασθενοφόρο ή σωστικό αεροπλάνο ή ελικόπτερο.
4. Από αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή εκούσιες σωματικές βλάβες, ανεξάρτητα από τη
διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του ασφαλισμένου.
5. Επιπλέον, δεν καλύπτεται Απώλεια Ζωής ή Ανικανότητα που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα,
ολικά ή μερικά από:
 Μικροβιακές μολύνσεις (εξαιρούνται οι πυογόνες μολύνσεις από τυχαία τομή ή τραύμα.)
 Οποιαδήποτε ασθένεια.
 Ιατρική ή χειρουργική θεραπεία, (εξαιρούνται οι θεραπείες που επιβάλλονται αποκλειστικά
για σωματικές βλάβες που καλύπτονται από αυτό το Ασφαλιστήριο και εκτελούνται μέσα
στις προθεσμίες που ορίζονται από αυτό).
 Κήλη.
Ο Ασφαλισμένος ή ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, αν χρειαστεί να αποδείξει ότι
η απώλεια δεν προήλθε από καμία από τις περιπτώσεις ή αιτίες που εξαιρούνται. Αυτό
αποτελεί προϋπόθεση για κάθε ευθύνη της Εταιρείας.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Ο μέσος όρος του συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων για κάθε 1000 Μονάδες
Ασφαλισμένου Κεφαλαίου, αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων.

ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ / ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Καλύπτονται τα έξοδα Νοσοκομειακής ή Εξωνοσοκομειακής Περίθαψλης του ασφαλισμένου που
πραγματοποιήθηκαν εξ αιτίας ασθενείας ή ατυχήματος σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και
περιορισμούς.

Η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει επί των "δικαιουμένων εξόδων" λόγω "ανικανότητας",
το προβλεπόμενο ποσοστά στον Πίνακα Παροχών και ασφαλίστρων.

Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται μέχρι να συμπληρωθεί το "ανώτατο ποσό παροχής" και με την
προϋπόθεση ότι δεν εξαιρούνται από το Τμήμα ΙΙ και ότι θα εφαρμόζεται το όριο του Δωματίου
και Τροφής που αναφέρεται στο Τμήμα Ι πιο κάτω.

Είναι υποχρεωτική η χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα. Η ασφαλιστική Εταιρεία θα
καταβάλλει ποσοστό του ποσού που υπολείπεται των εξόδων επί του εκκαθαριστικού του
Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Ι (Πίνακας
Ασφάλισης Ζωής & Υγείας). Η καταβολή θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.
Σε περίπτωση που υπάρξει απορριπτική γνωμάτευση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα, τότε η
Ασφαλιστική Εταιρεία δεν θα καταβάλλει αποζημίωση.

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Ο όρος "Ανικανότητα" σημαίνει κάποια ασθένεια ή κάποια σωματική βλάβη από ατύχημα, που
απαιτούν ιατρική περίθαλψη από αδειούχο γιατρό.
Όλες οι σωματικές βλάβες που προέρχονται από το ίδιο ατύχημα θα θεωρούνται σαν μία
ανικανότητα.
Όλες οι ασθένειες που προκύπτουν ταυτόχρονα και οφείλονται στην ίδια ή συγγενή αιτία θα
θεωρούνται σαν μία ανικανότητα. Αν μία ανικανότητα οφείλεται σε αίτια σχετικά ή συγγενή
προηγούμενης ανικανότητας (συμπεριλαμβανομένων των επιπλοκών που προέρχονται από τα
αίτια αυτά), θα θεωρείται σαν συνεχόμενη της προηγούμενης ανικανότητας και αχοί σαν νέα
ανικανότητα.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
Ο όρος "ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ" σημαίνει έξοδα που πραγματοποιήθηκαν από τον ασφαλισμένο
ύστερα από σύσταση γιατρού. Τα έξοδα αυτά προσδιορίζονται παρακάτω, από το ΤΜΗΜΑ Ι με
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τίτλο "ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ" και με την προϋπόθεση ότι δεν εξαιρούνται από το ΤΜΗΜΑ
ΙΙ με τίτλο "ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ".
Δεν θεωρούνται πάντως δικαιούμενα έξοδα, τα έξοδα που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την
περίθαλψη του ασφαλισμένου, καθώς και τα έξοδα για οποιαδήποτε υπηρεσία ή παροχή που
αδικαιολόγητα υπερβαίνουν τις συνηθισμένες αντίστοιχες ιατρικές ή νοσηλευτικές δαπάνες.
Τα δικαιούμενα έξοδα θα αποζημιώνονται με βάση τα όρια των παροχών που ίσχυαν την
ημερομηνία που έγινε η δαπάνη και εφόσον έχουν προσκομισθεί πρωτότυπες αποδείξεις.

2. Βασικά Αποδεικτικά, στοιχεία
α. Αν πρόκειται για δαπάνες που έγιναν μέσα σε Νοσοκομείο:



Εισιτήριο-Εξιτήριο Νοσοκομείου στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας και το
όνομα του ασθενή.



Πρωτότυπο του τιμολογίου στο οποίο να εμφανίζονται αναλυτικά τα έξοδα.



Σε περίπτωση που γίνει χρήση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμου και οι αποδείξεις που
εκδίδει δεν είναι θεωρημένες από την Εφορία, τότε θα πρέπει να θεωρήσει τις αποδείξεις
αυτές η Προϊστάμενοι Νοσοκόμος του Νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε o
ασφαλισμένος.

β. Αν πρόκειται για δαπάνες που έγιναν εκτός Νοσοκομείου (εφόσον παρέχεται)::



Πρωτότυπες αποδείξεις γιατρού, θεωρημένες από την Εφορία, στις οποίες θα αναγράφεται
το όνομα του ασθενή και η φύση της πάθησης.



Πρωτότυπες αποδείξεις για ακτινοσκοπήσεις ή εργαστηριακές εξετάσεις μαζί με το
παραπεμπτικό του γιατρού για τις εξετάσεις αυτές, στο οποίο θα αναφέρεται το όνομα του
ασθενή.



Συνταγή γιατρού στο όνομα του ασθενή και απόδειξη του φαρμακείου στο όνομα του
ασθενή και τα κουπόνια των φαρμάκων.

γ. Αν πρόκειται νια νοσηλεία στο εξωτερικό:

Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου εκτός Ελλάδας, οι αποδείξεις και τα δικαιολογητικά
θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Πρεσβεία ή το Ελληνικό Προξενείο ή από τοπική
αρχή, που έχει σχετική εξουσιοδότηση και να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.
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δ. Αν γίνει χρήση του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα

Όταν γίνεται χρήση του κύριου φορέα, ο ασφαλισμένος θα υποβάλλει στην Ασφαλιστική
Εταιρεία την απόφαση του ΙΚΑ ή άλλου ταμείου για το ποσό που ο φορέας αυτός του κατέβαλε
και τις φωτοτυπίες των πρωτοτύπων αποδείξεων εξόδων.

ΤΜΗΜΑ Ι - ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ:

1. Δωμάτιο και Τροφή σε αναγνωρισμένο Νοσοκομείο ή Κλινική, μέχρι του Ανώτατου
Καταβαλλομένου Ποσού, που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων για κάθε
ημέρα νοσηλείας.
2. Αν από σοβαρή ασθένεια ή ατύχημα και μετά από εντολή του γιατρού, ο ασφαλισμένος
εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης, όπως αυτή περιγράφεται από τον Νόμο, η
Ασφαλιστική Εταιρεία θα αποδίδει ημερησίως τα πράγματι γενόμενα έξοδα μέχρι του
ανωτάτου καταβαλλομένου ποσού και του αριθμού ημερών που αναφέρεται στον Πίνακα
Παροχών και Ασφαλίστρων.
3. Οποιαδήποτε αναγκαία Νοσοκομειακή υπηρεσία και Εφόδια για ιατρική περίθαλψη σε
Νοσοκομείο ή Κλινική.
4. Αναισθητικά και η χορήγησή τους, χρήση του χειρουργείου, των χώρων θεραπείας και
εξοπλισμού.
Ειδικός όρος καταβολής χειρουργικών εξόδων -“Νοσηλεία μιας ημέρας”:
Στα αναγνωριζόμενα έξοδα περιλαμβάνονται και έξοδα - σε ειδικές περιπτώσεις - που το
ασφαλισμένο άτομο υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την οποία δεν είναι ιατρικά
επιβεβλημένο να παραμείνει σαν εσωτερικός ασθενής σε Νοσοκομείο, με την προϋπόθεση
ότι τα έξοδα έχουν άμεση σχέση και έγιναν κατά τη μέρα της επέμβασης (επεμβάσεις που
πραγματοποιούνται όπως χρήση laser όπως π.χ. λαπαροσκόπηση κλπ.). Τα έξοδα αυτά δεν
αφορούν επεμβάσεις που ρητά εξαιρούνται από το “Τμήμα ΙΙ – Δεν καταβάλλονται έξοδα για”
παρακάτω. Όλες οι αναγνωριζόμενες Νοσοκομειακές Υπηρεσίες πρέπει να έχουν εκτελεστεί
ή προσφερθεί από το αρμόδιο Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου και να αφορούν
συγκεκριμένα και μόνο τη θεραπεία του αιτίου ή των αιτίων για τα οποία το ασφαλισμένο
άτομο έχει εισαχθεί στο Νοσοκομείο. Στις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες που καλύπτει αυτό το
Συμπληρωματικό Συμβόλαιο δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες του Νοσοκομείου που δεν
αφορούν άμεσα τη θεραπεία του ατυχήματος ή της ασθένειας που αναφέρονται πιο πάνω.

5. Έξοδα μεταφοράς με Νοσοκομειακό αυτοκίνητο για διαδρομές σε Νοσοκομείο και από το
Νοσοκομείο.
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6. Υπηρεσίες ιατρών εντός Νοσοκομείου για διάγνωση, για εγχείρηση ή άλλη ιατρική
περίθαλψη, εκτός οδοντιατρικών εξόδων.
7. Προσφερόμενες υπηρεσίες από αδειούχο νοσοκόμο, εντός Νοσοκομείου, που δεν έχει καμία
συγγένεια με τον ασφαλισμένο ούτε μένει στην ίδια κατοικία.
8. Επίσης καταβάλλονται έξοδα εντός Νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια νοσηλείας
ασφαλισμένου, για τις παρακάτω υπηρεσίες και εφόδια:
 Οξυγόνο και ενοίκιο των απαιτούμενων συσκευών για την παροχή του.
 Εργαστηριακές εξετάσεις, αναλύσεις, ακτινογραφίες, αξονικές και μαγνητικές
τομογραφίες, καθώς επίσης ένα pap-test για κάθε ημερολογιακό χρόνο.
 Ακτινολογική ή ραδιενεργό θεραπεία με ισότοπα.
 Έξοδα φυσικοθεραπευτού που δεν είναι συγγενής με τον ασφαλισμένο.
 Έξοδα φαρμάκων εφόσον χορηγούνται με συνταγή γιατρού, χειρουργικά εξαρτήματα,
μετάγγιση αίματος και πλάσματος.
 Τεχνητά μέλη και μάτια, όταν αυτά είναι απαραίτητα εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας
που συνέβη κατά την διάρκεια που η κάλυψη του ασφαλισμένου ήταν σε ισχύ.
 Γύψινα εκμαγεία, κοινούς νάρθηκες, επιδέσμους, ορθοπεδικές ζώνες, ειδικά στηρίγματα,
δεκανίκια.
 Ενοικίαση: κυλιομένων καθισμάτων, "κλίνης Νοσοκομείου", ή "σιδηρού Πνεύμονος".
 Δικαιούμενα έξοδα εκτός Νοσοκομείου, όπως καθορίζονται παρακάτω και δεν
εξαιρούνται από το Τμήμα «Δεν Καταβάλλονται Εξοδα για» και στα οποία αποδίδεται το
προβλεπόμενο στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων ποσοστό, μετά την εφαρμογή του
εκπιπτόμενου ποσού.
Ιατρικές επσκέψεις εκτός Νοσοκομείου, μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον Πίνακα
Παροχών
Ιατρικές πράξεις σε ιατρείο. Ως ιατρική πράξη θεωρείται κάθε πέρα από τη συνηθισμένη
απλή κλινική εξέταση του ασφαλισμένου πράξη, που είναι ιατρικώς αναγκαία και η οποία
πραγματοποιείται από τον ιατρό στο ιατρείο του.
Διαγνωστικές και εργαστηριακές, ακτινοσκοπικές εξετάσεις μετά από σύσταση ιατρού
(εξαιρούνται οι ακτινογραφίες για δόντια)
Ακτινολογική ή ραδιενεργή θεραπεία με ισότοπα
Αγορά φαρμάκων με συνταγή γιατρού
Φυσιοθεραπείες που πραγματοποιούνται μετά από ατύχημα (με παραπεμπτικό σημείωμα όπου
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ο γιατρός συνιστά τη θεραπεία

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

1. Οποιαδήποτε θεραπεία γίνεται έξω από το Νοσοκομείο, όπως
 Λογοθεραπείες.
 Ιαματικά λουτρά, ανεξάρτητα αν η θεραπεία αυτή παρέχεται από τον Κύριο Φορέα
Ασφάλισης
 Θεραπείες με βελονισμό ή ομοιοπαθητική και ομοιοπαθητικά φάρμακα.
2. Εξετάσεις ή θεραπείες τα έξοδα των οποίων έχουν ήδη καταβληθεί από άλλο ασφαλιστικό
φορέα ή Πρόγραμμα καθώς και παροχές που έχουν προσφερθεί δωρεάν.
3. Αυτοτραυματισμό, ανεξάρτητα διανοητικής ψυχικής ή ψυχολογικής κατάστασης.
4. Σωματική βλάβη ή ασθένεια που προέρχεται από ανταρσία ή πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο
ή συμμετοχής του Ασφαλισμένου σε διαδήλωση, απεργία ή εμφύλια αναταραχή.
5. Αισθητικές ή πλαστικές εγχειρήσεις ή θεραπείες σχετιζόμενες με αυτές, αγορά τεχνητών
μελών ή ματιών εκτός εάν αυτά είναι απαραίτητα εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας που
συνέβη κατά την διάρκεια που η κάλυψη του ασφαλισμένου ήταν σε ισχύ, αγορά κυλιομένων
καθισμάτων, αγορά κλίνης νοσοκομείου ή σιδηρού Πνεύμονος.
6. Οφθαλμολογικές εξετάσεις που γίνονται για τη μέτρηση της οφθαλμικής διάθλασης ή
θεραπείες ή εγχειρήσεις που σχετίζονται με την διόρθωση της οφθαλμικής διάθλασης
(περιλαμβάνονται και οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με χρήση laser), προσαρμογές
γυαλιών ή φακών επαφής καθώς και το κόστος αγοράς τους.
7. Χρήση των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου, εφόσον δεν πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν την “Νοσηλεία μιας ημέρας”
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 του “Τμήματος Ι – Καταβάλλονται έξοδα για”,
παραπάνω.

8. Βοηθητικά όργανα βαρηκοΐας.
9. Γενικές ιατρικές εξετάσεις (check up), οδοντιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες
(συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ασθένειας της στοματικής κοιλότητας που έχει σχέση
με τα δόντια ή και τα ούλα).
10. Αγορά ορθοπεδικών ζωνών, γύψινων εκμαγείων, κοινούς νάρθηκες, επιδέσμους, ειδικά
στηρίγματα ή για δεκανίκια.
11. Προσπάθεια τεκνοποίησης και θεραπεία στειρότητας.
12. Παιδικούς και κάθε είδους προληπτικούς Εμβολιασμούς.
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13. Μεταφορά σε / από Νοσοκομείο ή κλινική με μεταφορικά μέσα άλλα εκτός των ειδικών
Νοσοκομειακών Αυτοκινήτων.
14. Εγκυμοσύνη συμπεριλαμβανομένου του τοκετού, της ανώμαλης εγκυμοσύνης ή
οποιωνδήποτε επιπλοκών της και της καισαρικής τομής ή της εξωμήτριας κύησης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του τμήματος "Παροχές Μητρότητας", εκτός των εξόδων που
σχετίζονται άμεσα με συνεχείς εμμέτους εγκυμοσύνης ή τοξιναιμία με σπασμούς, κατά την
διάρκεια νοσηλείας σε Νοσοκομείο ή Κλινική.
15. Θεραπεία αλκοολισμού ή χρήσης ναρκωτικών και έξοδα για θεραπεία σε κέντρα υγείας ή για
περιόδους καραντίνας ή απομόνωσης ή θεραπεία σε σανατόριο.
16. Ψυχιατρικές επισκέψεις ή θεραπείες καθώς και για επισκέψεις ή θεραπείες σχετικές με
νευρικές ή ψυχολογικές ή πνευματικές διαταραχές.
17. Ανικανότητα που άρχισε πριν την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης του Ασφαλισμένου.
Πάντως η εξαίρεση αυτή θα παύσει να ισχύει μετά τρεις (3) μήνες συνεχιζόμενης κάλυψης,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να μην έχουν αποδοθεί έξοδα Ιατρικής Περίθαλψης
για την ανικανότητα αυτή. Η παράγραφος αυτή ισχύει για τους ασφαλισμένους που
εγγράφονται στην ασφάλιση μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της ασφάλισης.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Τα Εξαρτώμενα Μέλη των υπαλλήλων δικαιούνται ασφάλιση από την παροχή Ευρείας
Νοσοκομειακής / Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα / Ασθένεια μόνο.

Ο όρος "Εξαρτώμενο Μέλος" για το Ασφαλιστήριο αυτό περιλαμβάνει:
α) Τον/τη σύζυγος άμεσου μέλους του Αντισυμβαλλόμενου ή πρόσωπο που έχει συνάψει με
αυτήν/ον σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν. 4356/2015

β)Τα άγαμα παιδιά του Ασφαλισμένου, τα νόμιμα υιοθετηθέντα, καθώς και τα παιδιά που νόμιμα
αναγνωρίστηκαν και που είναι ηλικίας:
Πάνω από 14 ημερών μέχρι και 18 ετών που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη
βάσει του Αριθμού Μητρώου του υπαλλήλου, κατοικούν στο σπίτι του υπαλλήλου ή του/
της συζύγου του ή που απουσιάζουν από αυτό μόνο για την παρακολούθηση σχολικών
μαθημάτων και δύναται να παραταθεί αποκλειστικά μέχρι 24 ετών εφόσον συνεχίζουν
παρακολούθηση μαθημάτων σε ανώτερη σχολή ή Πανεπιστήμιο
Τα παιδιά αυτά πρέπει να εξαρτώνται από τον υπάλληλο για την συντήρηση τους και να είναι
γραμμένα στα αρχεία του Αντισυμβαλλόμενου σαν πρόσωπα που συντηρούνται από τον
ασφαλισμένο υπάλληλο.
Αν οποιοδήποτε άτομο που χαρακτηρίζεται σαν εξαρτώμενο μέλος δικαιούται επίσης να
ασφαλισθεί και σαν υπάλληλος με βάση το Ασφαλιστήριο, το άτομο αυτό δεν θα δικαιούται να
ασφαλισθεί και σαν εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αυτό. Όταν και οι δύο
σύζυγοι που συζούν στο ίδιο σπίτι είναι ασφαλισμένοι σαν υπάλληλοι, τα παιδιά θα δικαιούνται
ασφάλιση σαν εξαρτώμενα μέλη μόνο από τον ένα από τους συζύγους.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα εξαρτώμενα μέλη θα δικαιούνται να ασφαλισθούν μόνο με ασφάλιση Ευρείας
Νοσοκομειακής / Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, με την προϋπόθεση ότι προβλέπεται κάλυψη
Εξαρτωμένων Μελών και ότι ο υπάλληλος καλύπτεται από το ομαδικό συμβόλαιο. Κάθε
υπάλληλος θα δικαιούται να ασφαλίσει τα εξαρτώμενα μέλη του:
1. την ημερομηνία που πρωταρχίζει ή κάλυψη του υπαλλήλου σύμφωνα με το συμβόλαιο ή
2. την ημερομηνία που ο υπάλληλος αποκτά εξαρτώμενο μέλος, οποιαδήποτε από τις
ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη.
Η γραπτή αίτηση του υπαλλήλου για ασφάλιση, βάσει του συμβολαίου, πρέπει να περιλαμβάνει
και υπεύθυνη δήλωση του για όλα τα εξαρτώμενα μέλη που δικαιούνται ασφάλιση, με την
υποχρέωση να δηλώνει αμέσως κάθε μεταβολή στην προσωπική κατάσταση των εξαρτωμένων
αυτών μελών, ή την προσθήκη νέων τέτοιων προσώπων.
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1. Αν στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων δεν προβλέπεται συνεισφορά του υπαλλήλου στα
ασφάλιστρα των Εξαρτωμένων Μελών, τότε η ασφάλισή τους αρχίζει να ισχύει ως εξής:
 Αν ο υπάλληλος, κατά την ημερομηνία που αρχίζει η ασφάλισή του, έχει ένα ή
περισσότερα εξαρτώμενα μέλη, τα μέλη αυτά ασφαλίζονται από την ημερομηνία που
αρχίζει και η ασφάλιση του ίδιου.
 Αν ο υπάλληλος αποκτήσει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη μετά την ημερομηνία
έναρξης της κάλυψης του, αυτά τα μέλη θα ασφαλίζονται αυτόματα από την ημερομηνία
που δηλώθηκαν σαν εξαρτώμενα μέλη, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται τα
απαιτούμενα ασφάλιστρα που προέρχονται από την αλλαγή στον τύπο εγγραφής στην
ασφάλιση.

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η ασφάλιση εξαρτώμενου μέλους λήγει αυτόματα, αν συμβεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
1. Αν λυθεί η ασφάλεια του υπαλλήλου.
2. Αν το εξαρτώμενο μέλος πάψει να δικαιούται ασφάλιση σαν εξαρτώμενο μέλος.
3. Αν το Ασφαλιστήριο λήξει ή λυθεί για οποιοδήποτε λόγο.
4. Αν διακοπεί η καταβολή των ασφαλίστρων για την ασφάλιση του προστατευόμενου μέλους.
Στην περίπτωση που η ασφάλεια εξαρτώμενου μέλους λήξει ή λυθεί, και το πρόσωπο αυτό
νοσηλεύεται για οποιαδήποτε ανικανότητα μέσα σε Νοσοκομείο την ημερομηνία εκείνη, οι
παροχές θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται μόνο για όσο διάστημα διαρκεί η πιο πάνω
νοσηλεία και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα όρια των παροχών που προβλέπονται
από αυτό.

Η ασφαλιστική κάλυψη των εξαρτωμένων μελών, θα παύσει να ισχύει, αν στην πρώτη επέτειο
του Συμπληρωματικού Συμβολαίου αυτού που ακολουθεί την έναρξη ισχύος τους, ή σε
οποιαδήποτε μετέπειτα ημερομηνία λήξης ασφαλίστρου, οι ασφαλισμένες οικογένειες είναι
λιγότερες του πενήντα τοις εκατό (50%) των οικογενειών που δικαιούνται ασφάλιση.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

α) Φυσιολογικός τοκετός ή οι τυχόν επιπλοκές του.

Αντί οποιασδήποτε άλλης παροχής από το συμβόλαιο αυτό η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα
καταβάλλει επίδομα ίσο με το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων
για κάθε περίπτωση Φυσιολογικού Τοκετού.

β) Αποβολή και οι επιπλοκές της
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Αντί οποιασδήποτε άλλης παροχής από το συμβόλαιο αυτό η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα
καταβάλλει επίδομα ίσο με το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων
για κάθε περίπτωση Αποβολής.

γ) Τοκετός που απαιτεί λαπαροτομία (Καισαρική Τομή, Εξωμήτρια κύηση )
Αντί οποιασδήποτε άλλης παροχής από το συμβόλαιο αυτό η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα
καταβάλλει επίδομα ίσο με το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων
για κάθε περίπτωση τοκετού που απαιτεί Λαπαροτομία.

Στις πιο πάνω Παροχές Μητρότητας δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που πραγματοποιούνται
κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. (Αναλύσεις, εργαστηριακές εξετάσεις, υπερηχογραφήματα,
φάρμακα, επισκέψεις γιατρού πριν και μετά τον τοκετό).

2. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Οι παροχές Μητρότητας καλύπτουν τις ασφαλισμένες υπαλλήλους.

3. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
1.

Για τις ασφαλιζόμενες την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει για πρώτη φορά το συμβόλαιο,
οι παροχές μητρότητας (Φυσιολογικός Τοκετός, Αποβολή, Λαπαροτομία) ισχύουν αμέσως.

2.

Για τις ασφαλιζόμενες σε μεταγενέστερη (της παραπάνω) ημερομηνία, οι παροχές
μητρότητας (Φυσιολογικός Τοκετός, Αποβολή, Λαπαροτομία), ισχύουν εφόσον η
ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει 280 ημέρες συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφαλίσεως.

4. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
1.

Σε κάθε περίπτωση οι παροχές μητρότητας παύουν να ισχύουν όταν λήξει το συμβόλαιο ή
παύσουν οι παροχές αυτές.

2.

Αν το συμβόλαιο βρίσκεται σε ισχύ και η ασφαλισμένη υπάλληλος διακόψει την σύμβαση
εργασίας με τον Αντισυμβαλλόμενο οι παροχές μητρότητας ισχύουν χωρίς καταβολή άλλων
ασφαλίστρων με την προϋπόθεση ότι η εγκυμοσύνη της άρχισε πριν την διακοπή της
σύμβασης εργασίας της.

Β. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ
Σε περίπτωση που ασθένεια ή σωματική βλάβη που καλύπτεται από αυτό το συμβόλαιο
επιβάλλει την εισαγωγή του Ασφαλισμένου σε Δημόσιο Νοσοκομείο (σαν εσωτερικός ασθενής),
κάτω από την επαγγελματική παρακολούθηση γιατρού ή χειρουργού, η Ασφαλιστική Εταιρεία
θα καταβάλλει Ημερήσιο Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης όπως αναφέρεται στον Πίνακα
Παροχών και Ασφαλίστρων.
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Η καταβολή του Νοσοκομειακού Επιδόματος θα γίνεται προς 100% και χωρίς την εφαρμογή του
εκπιπτόμενου ποσού, τηρουμένων των διατάξεων του Τμήματος ΙΙ - Δεν καταβάλλονται έξοδα
για, με την προϋπόθεση, όμως, ότι ο ασφαλισμένος δεν θα κάνει χρήση των παροχών, που
προβλέπονται στα τμήματα I,II,III,IV και V, υποβάλλοντας έξοδα προς αποζημίωση (δηλαδή δεν
θα έχουν υποβληθεί άλλα έξοδα).
Διαδοχικές περίοδοι νοσοκομειακής περίθαλψης από τις ίδιες ή σχετικές αιτίες θα θεωρούνται
σαν ένα ατύχημα ή μια ασθένεια, εκτός αν αυτές χωρίζονται με χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
τουλάχιστον συνεχών μηνών, κατά το οποίο ο ασφαλισμένος δεν νοσηλεύτηκε για το ίδιο
ατύχημα ή την ίδια ασθένεια.

Γ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ
Αν κατά το χρόνο που ισχύει αυτό το συμβόλαιο, ο Ασφαλισμένος εισαχθεί σε Δημόσιο
Νοσοκομείο (σαν εσωτερικός ασθενής) με αιτία ασθένεια ή σωματική βλάβη που καλύπτεται
από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, και υποβληθεί σε εγχείρηση από γιατρό χειρούργο, η
Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει, κατά περίπτωση, επίδομα ίσο με το ποσό που
υπολογίζεται από το ποσοστό που καθορίζεται (για κάθε εγχείρηση) στον "ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ", ο οποίος επισυνάπτεται σ' αυτό το συμβόλαιο και το ποσό της
παροχής ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ", όπως αναφέρεται στον Πίνακα
Παροχών και ασφαλίστρων.

Αν γίνουν περισσότερες από μία εγχειρήσεις στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας,
τότε η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλει το επίδομα για εκείνη την εγχείρηση, στην οποία
αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσοστό που αναφέρεται στον "ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ".

Η καταβολή του Χειρουργικού Επιδόματος θα γίνεται προς 100% και χωρίς την εφαρμογή του
εκπιπτόμενου ποσού, τηρουμένων των διατάξεων του Τμήματος ΙΙ - Δεν καταβάλλονται έξοδα
για: με την προϋπόθεση, όμως, ότι ο ασφαλισμένος δεν θα κάνει χρήση των παροχών, που
προβλέπονται στα τμήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, υποβάλλοντας έξοδα προς αποζημίωση (δηλαδή δεν
θα έχουν υποβληθεί άλλα έξοδα).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (Π.Χ.Π.1)

Περιγραφή Χειρουργικής Επέμβασης

Εκατοστιαίο Ποσοστό Ανώτατου
Ποσού Χειρουργικής παροχής

ΚΟΙΛΙΑ
Σκωληκοειδεκτομή

50

Εκτομή εντέρου

75

Γαστρεκτομή

75

Γαστροεντεροαναστόμωση

62,5

Χολοκυστεκτομή

75

Ερευνητική λαπαροτομία για διαγνωστικό σκοπό, ή αφαίρεση ενός
ή περισσοτέρων οργάνων εκτός από αυτά που αναφέρονται πιο πάνω

50

Δυο ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις που θα γίνουν από την ίδια
κοιλιακή τομή θα θεωρούνται σαν μια επέμβαση .

ΑΠΟΣΤΗΜΑ
Διάνοιξη επιφανειακού αποστήματος, δοθιήνα ενός ή περισσοτέρων

5

Θεραπεία ψευδάνθρακα, ή αποστήματος ενός
ή περισσοτέρων που απαιτεί νοσηλεία

12,5

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Δάκτυλα χεριού ή ποδιού, το καθένα

7,5

Χεριού, πήχης, ή ποδιού από τον αστράγαλο

25

Κνήμης, βραχίονα ή μηρού

37,5

Μηρού από το ισχίο

75

ΜΑΣΤΟΣ
Ριζική μαστεκτομή ενός ή και των δύο, με τομή μέχρι τη μασχάλη

75

Απλή μαστεκτομή ενός, ή και των δύο

37,5

ΘΩΡΑΚΑΣ
Τελεία Θωρακοπλαστική

100
80

Πνευμονεκτομή ή λοβεκτομή

75

Ερευνητική θωρακοπλαστική ή για τη θεραπεία οργάνων μέσα
στην θωρακική κοιλότητα, εκτός παρακεντήσεως

25

Παροχέτευση πύου, εξαιρουμένης της παρακέντησης.

12,5

Τεχνητός Πνευμονοθώρακας

12,5

Τεχνητά ανταλλακτικά εγχειρήσεων θώρακα (μέχρι 6)

2,5

Διαγνωστική βρογχοσκόπηση

12,5

Εγχειρητική βρογχοσκόπηση εξαιρουμένης της βιοψίας

25

ΑΥΤΙΑ
Τυμπανοτομή

5

Ριζική μαστοειδεκτομή - μονόπλευρα

50

Ριζική μαστοειδεκτομή - αμφοτερόπλευρη

62,5

Θυριδοποίηση μιας ή και των δύο πλευρών

100

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ
Εγχείρηση για στένωση

37,5

Χρήση γαστροσκοπίου

12,5

ΜΑΤΙΑ
Αφαίρεση ξένου σώματος από τον κερατοειδή
Αποκόλληση αμφιβληστροειδή - πολλαπλές συγκολλήσεις

2,5
100

Καταρράκτης

50

Γλαύκωμα

31,25

Αφαίρεση βολβού

31,25

Αφαίρεση πτερυγίου

15

Διάνοιξη χαλαζία ή κρίθης

5
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Περιγραφή Χειρουργικής Επέμβασης
Ανώτατου

Εκατοστιαίο Ποσοστό
Ποσού Χειρουργικής

παροχής
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
Θεραπεία απλών καταγμάτων κλείδας, ώμου ή πήχεως - ένα οστό

15

Κόκκυγα, ταρσού, μεταταρσίου, ή φτέρνας

10

Μηρού

37,5

Άνω ή κάτω άκρων, ένα οστό

25

Ενός δακτύλου χεριού ή ποδιού ή πλευράς

5

Πήχεως - δύο οστών, επιγονατίδας ή πυέλου που δεν απαιτούν έκταση

20

Κνήμης - δύο οστών

30

Κάτω γνάθου

17,5

Καρπού, μετακαρπίου, μύτης, πλευρών - δύο ή περισσοτέρων ή του στέρνου
Πυέλου, που απαιτεί έκταση
Σπονδυλικής στήλης, εγκαρσίων αποφύσεων η κάθε μία

7,5
31,25
6,25

Σπονδυλικής στήλης, πιεστικό κάταγμα ένα ή περισσότερα

37,5

Καρπού

11,25

Επιλεγμένα κατάγματα -Ανοικτά:

Σε περίπτωση επιλεγμένου κατάγματος, το πιο πάνω ποσοστό θα αυξάνεται κατά
το μισό. Για κάταγμα που απαιτεί ανοιχτή εγχείρηση με μεταμόσχευση οστού,
ή μεταλλικές πλάκες στο σημείο του κατάγματος, το πιο πάνω ποσοστό θα
διπλασιάζεται , αλλά το ανώτατο όριο παροχής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το

100

ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αφαίρεση νεφρού

75

Νεφροπηξία

75

Αφαίρεση όγκου ή λίθων νεφρού, ουρητήρα ή κύστης με ανοικτή εγχείρηση

62,5

Για διαθερμίες ή ενδοσκοπικά

20

Διαουρηθρική εγχείρηση - ανοικτή

15

Στένωση ουρήθρας - ανοικτή εγχείρηση

30

Προστατεκτομή - Ριζική αφαίρεση με ανοικτή εγχείρηση

75
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Μερική αφαίρεση - ενδοσκοπικά

25

Με άλλη ανοικτή εγχείρηση

50

Ορχιδεκτομή ή επιδυδεκτομή

25

Υδροκήλη ή κιρσοκήλη

12,5

Υστερεκτομή, ριζική για καρκίνο

75

Υστερεκτομή με τελεία αφαίρεση των εξαρτημάτων και των ωοθηκών μετά ή
χωρίς σκωληκοειδεκτομή

62,5

απόξηση ή καυτηρίαση του τραχήλου όχι επιλόχειου

10

Διαστολή και απόξηση - όχι επιλόχειου

12,5

Συρραφή περινεικού ή κολπικού τραύματος όχι μαιευτική, συμπεριλαμβανομένης
και της κυστοκήλης και ορθοκήλης

37,5

Αφαίρεση ινωματωδών όγκων χωρίς κοιλιακή τομή

20

ΟΓΚΟΙ
Χειρουργική αφαίρεση:
- Κακοηθών όγκων, εκτός των βλεννογόνων, του δέρματος και του υποδορίου ιστού 50
- Κακοηθών όγκων των βλεννογόνων, του δέρματος και του υποδορίου ιστού

25

- Κύστη κόκκυγος ή κύστης με ανοικτή εγχείρηση

25

- Καλοηθών όγκων των όρχεων ή του μαστού

20

- Γαγγλίων

3,75

- Ακροχορδόνων ή σπίλων

2,5

- Καλοηθών όγκων, ενός ή περισσοτέρων, που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο 12,5
- Καλοηθών όγκων ενός ή περισσοτέρων, που δεν απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο5

Σε περίπτωση ακτινοθεραπείας ή ραδιοθεραπείας οποιουδήποτε από τους παραπάνω
αναφερόμενους όγκους, το ανώτατο όριο παροχής που πληρώνεται για πλήρη θεραπεία και
συμπεριλαμβάνει και τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, θα είναι το ποσοστό που παρέχεται
για την χειρουργική αφαίρεσή του.

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
Θυρεοειδεκτομή που συμπεριλαμβάνει όλες τις εγχειρητικές επεμβάσεις

75
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Περιγραφή Χειρουργικής Επέμβασης
Ανώτατου

Εκατοστιαίο Ποσοστό
Ποσού Χειρουργικής

παροχής
ΚΗΛΗ
Πλήρης θεραπεία με ενέσεις - Απλή κήλη

18,75

Αμφοτερόπλευρη

25

Ριζική εγχείρηση που συμπεριλαμβάνει και αγωγή με ενέσεις για τη θεραπεία απλής κήλης
37,5
Αμφοτεροπλεύρης

50

ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ
Τομή μέσα στην άρθρωση, για παθήσεις και ανωμαλίες που δεν προβλέπονται
σε άλλο σημείο σ’ αυτό το πίνακα, δεν συμπεριλαμβάνεται η παρακέντηση

12,5

Τομή μέσα στην άρθρωση του ώμου, αγκώνα ισχίου ή γόνατος,
δεν συμπεριλαμβάνεται η παρακέντηση

37,5

Αφαίρεση, καθήλωση με ανοικτή εγχείρηση, απεξάρθρωση ή αρθροπλαστική ώμου,
ή ισχίου ή σπονδυλικής στήλης

75

γόνατος, αγκώνα, καρπού ή αστραγάλου

37,5

Ανάταξη εξαρθρήματος- Δακτύλων χεριού ή ποδιού το καθένα
Ώμου ή αγκώνα , καρπού ή αστραγάλου
Κάτω γνάθου
Ισχίου ή γόνατος , εξαιρείται η επιγονατίδα
Επιγονατίδα

5
15
6,25
20
5

Για εξάρθρημα που απαιτεί εγχείρηση το ανώτατο όριο παροχής θα είναι
το διπλάσιο του πιο πάνω αναφερομένου ποσοστού

ΜΥΤΗ
Παρακέντηση ιγμορείου άντρου

2,5

Ενδορινική επέμβαση παραρινικών κόλπων

17,5

Εξωρινική επέμβαση παραρινικών κόλπων

37,5

Πολύποδας - αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων

5
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Υποβλεννογόνιος τομή
Τομή ρινικής κόγχης

25
7,5

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
Παρακέντηση κοιλιάς

12,5

Θώρακα ή κύστης, εκτός καθετηριασμού

7,5

Ακουστικού τύμπανου ή υδροκήλης ή άρθρωσης ή σπονδυλικής στήλης

5

ΚΡΑΝΙΟ
Τομή μέσα στην κρανιακή κοιλότητα, εξαιρείται η ανάτρηση ή παρακέντηση
Αφαίρεση οστού , ανάτρηση ή ανακουφιστική ανάτρηση κρανίου

100
31,25

ΟΡΘΟΝ
Ριζική εκτομή για καρκίνο, συμπεριλαμβάνονται όλα τα στάδια και η κολοστομία
Αιμορροίδες, εξωτερικές μόνο, τέλεια αφαίρεση

100
7,5

Αιμορροίδες, εσωτερικές ή εσωτερικές και εξωτερικές - συμπεριλαμβάνεται
και η πρόπτωση του όρθου, συνολικά για αφαίρεση ή τέλεια θεραπεία με ενέσεις

20

Συρίγγιο ορθού

17,5

Ραγάδα δακτυλίου
Άλλες ανοικτές εγχειρήσεις ορθού

5
17,5

ΛΑΡΥΓΓΑΣ
Αμυγδαλεκτομή ή αμυγδαλεκτομή και αδενοειδείς εκβλαστήσεις
Χρήση λαρυγγοσκοπίου για διαγνωστικούς σκοπούς

17,5
5

ΦΛΕΒΕΣ
Κιρσοί , τέλεια επέμβαση σε όλες τις φλέβες:
-Ανοιχτή εγχείρηση ή θεραπεία με ενέσεις για το ένα σκέλος

20

-Ανοιχτή εγχείρηση ή θεραπεία με ενέσεις για τα δύο σκέλη

20
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Παροχή στον ασφαλισμένο λόγω καλής εμπειρίας
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο που ακολουθεί την επέτειο του ασφαλιστηρίου, και με την
προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι είναι τουλάχιστον 70 άτομα, η ασφαλιστική εταιρεία θα
υπολογίζει τα αποτελέσματα του αμέσως προηγούμενου δωδεκαμήνου (ασφαλιστικού έτους),
σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
Ε= 80% (60% Α – Ζ)
Όπου:
 Ε = Ποσό προς επιστροφή
 Α= Συνολικά καθαρά ασφάλιστρα (Ζωής και συμπληρωματικών παροχών) που
εκδόθηκαν μέσα στο ασφαλιστικό έτος για το οποίο γίνεται η αξιολόγηση.
 Ζ = Εννοούνται οι ζημιές που πληρώθηκαν κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου
ασφαλιστικού έτους συν τις μεταβολές των αποθεμάτων που σχετίζονται με τις ζημιές.
Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, το ποσό της επιστροφής που θα προκύψει, θα
συμψηφίζεται με τα ασφάλιστρα που βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο του επόμενου
ασφαλιστικού έτους και ειδικότερα θα συμψηφίζεται ολικά ή τμηματικά με βάση τον
συμφωνηθέντα από τα συμβαλλόμενα μέρη τρόπο πληρωμής ασφαλίστρων δηλ. ετήσιο,
εξάμηνο, τρίμηνο ή μηνιαίο κατά τους έξι (6) τελευταίους μήνες του επόμενου ασφαλιστικού
έτους.
Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, το 100% αυτού του αποτελέσματος μεταφέρεται στο
επόμενο ασφαλιστικό έτος και προστίθεται στις «Ζημιές», μετά δε την παρέλευση τριών
ασφαλιστικών ετών, το αρνητικό αποτέλεσμα του υπό αξιολόγηση πρώτου ασφαλιστικού έτους
διαγράφεται και η σχετική διαδικασία επαναλαμβάνεται σε περίπτωση αρνητικού
αποτελέσματος.
Ουδεμία επιστροφή ασφαλίστρων πραγματοποιείται εάν το παρόν Ασφαλιστήριο δεν
βρίσκεται σε ισχύ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Παροχής Υπηρεσιών Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής &
Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου
δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ
Αντικείμενο Σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Διάρκεια Σύμβασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Αμοιβή Αναδόχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Σχέδιο Σύμβασης – Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του
ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ με δυνατότητα ασφάλισης και των
εξαρτώμενων μελών και τέκνων αυτών μέχρι 18 ετών και μέχρι 24 ετών εφόσον
συνεχίζουν παρακολούθηση μαθημάτων σε ανώτερη σχολή ή Πανεπιστήμιο
καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, σύμφωνα με την Προκήρυξη, τις
υποδείξεις της ΕΤΑΔ Α.Ε. και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, κανόνες και
πρότυπα σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα ασφάλισης (Παράρτημα Ι) της
παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για χρονικό το διάστημα δύο (2) ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
Αμοιβή Αναδόχου
Το ύψος της αμοιβής του αναδόχου για την Ομαδική Ασφάλιση Ζωής &
Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ, ορίζεται στην Οικονομική
Προσφορά (Παράρτημα ΙΙΙ, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς).
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι στην ως άνω αμοιβή του έχουν συνυπολογιστεί
οι
πάσης
φύσεως
λειτουργικές
και
διοικητικές
δαπάνες
του,
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών σχετικά με το προσωπικό
που απασχολεί για την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με
την παρούσα, και ως εκ τούτου δηλώνει ότι δεν προτίθεται να ζητήσει
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της αμοιβής αυτής.
Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται την καθοριζόμενη από
την ΕΤΑΔ Α.Ε. ημερομηνία, μετά την έκδοση και αποστολή του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 44 (& 44.1) από τον
Ανάδοχο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:
Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την
κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία, για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για
την εκτέλεση της σύμβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:
Πίνακας Καλύψεων

Σύμφωνα με το Παράρτημα I Πίνακας Ασφάλισης Ζωής & Υγείας του
Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«Στοιχεία Οικονομικού Φορέα»
Α.Ε.
Επωνυμία:
Ημερομηνία:
Εκπρόσωπος:
Διεύθυνση:
Τηλ. Επικοιν.:
ΦΑΞ:
E-mail:

Προς: ΕΤΑΔ
… / ... / 2020

«Παροχή υπηρεσιών προγράμματος ομαδικής ασφάλισης των
εργαζομένων της ΕΤΑΔ . Α.Ε.»
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» μέχρι την 25/11/
2020
Η Οικονομική Προσφορά εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤ. ΚΑΘΑΡΑ

ΦΑ(*)

ΕΙΣΦ
ΕΓΓ(**)

ΜΙΚΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ,
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΙΚΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΚΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΥΡΙΩΣ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ
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Ο Συντελεστής Ετήσιου Καθαρού Ασφαλίστρου (ΣΥΝΤ.) θα
υπολογίζεται ανά 1000 μονάδες ασφαλιζόμενου κεφαλαίου για τις
καλύψεις ΖΩΗ, ΜΟΑ και ΑΤΥΧΗΜΑ
ΦΑ(*): Φόρος Ασφαλίστρου
ΕΙΣΦ. ΕΓΓ(**): Εισφορά Εγγυητικού Κεφαλαίου

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΤΟΜΑ

ΣΥΝΤ. ΚΑΘΑΡΑ

ΦΑ(*)

ΕΙΣΦ
ΕΓΓ(**)

ΜΙΚΤΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ένα Εξαρτώμενο

Δύο ή περισσότερα
εξαρτώμενα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΙΚΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΚΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Ο Συντελεστής Ετήσιου Καθαρού Ασφαλίστρου (ΣΥΝΤ.) θα
υπολογίζεται ανά 1000 μονάδες ασφαλιζόμενου κεφαλαίου για τις
καλύψεις ΖΩΗ, ΜΟΑ και ΑΤΥΧΗΜΑ
ΦΑ(*): Φόρος Ασφαλίστρου
ΕΙΣΦ. ΕΓΓ(**): Εισφορά Εγγυητικού Κεφαλαίου

Ο προϋπολογισμός της παρούσης αφορά αποκλειστικά στο κόστος των
Κυρίως Ασφαλιζόμενων Μελών
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Για τον «Οικονομικό Φορέα»

Με εκτίμηση,
«Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Σφραγίδα, Υπογραφή»

92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης
(Πλήρης
επωνυμία
Πιστωτικού
Ιδρύματος) ……………………………………………………………………………………...
Ημερομηνία
έκδοσης: ………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
(Διεύθυνση Εταιρείας)2 Αθήνα, Βουλής 7, 10562
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ………………….……………… ποσού οκτώ χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (8.600,00€).
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως μέχρι του ποσού οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (8.600,00€),
υπέρ του:
1 [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………
Πατρώνυμο:..............................…………………………….
ΑΦΜ: ................……………………………………………………
Διεύθυνση: .......................…………………………………….
2

[σε περίπτωση νομικού προσώπου]:

Πλήρης επωνυμία: ........................………………………..
ΑΦΜ: ......................………………………………………………
Έδρα: .......................…………………………………..…………
3 [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας: των φυσικών / νομικών
προσώπων]
α)πλήρης επωνυμία: ........................……………………..
ΑΦΜ: ......................……………………………………………….
Διεύθυνση/Έδρα: ..………………………………………………..
β)πλήρης επωνυμία: ……………………………………………..
ΑΦΜ: ......................……………………………………………….
Διεύθυνση/Έδρα: ..………………………………………………..
γ)πλήρης επωνυμία: ........................………………………
ΑΦΜ: ......................……………………………………………….
Διεύθυνση/Έδρα: ..…………………………………………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους, στον Ανοικτό διαγωνισμό, ο
οποίος θα διενεργηθεί κατά την 25/05/2020, σύμφωνα με την 178793

14/04/2020 Διακήρυξη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., για την
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών
προγράμματος Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του Ανθρώπινου Δυναμικού
της ΕΤΑΔ ΑΕ».

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 25/12/2020.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της
προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν
δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

ΤΟΠΟΣ………………………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………
Ο/Η
ΕΚΔΟΤΗΣ) ……………………………………………………………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –
Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /
ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Ημερομηνία έκδοσης

……………………………..

Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
(Διεύθυνση Εταιρείας) Αθήνα, Βουλής 7, 10562
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ .
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και
διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
..............................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης
«Παροχή υπηρεσιών προγράμματος Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του
Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ», σύμφωνα με την 1787-14/04/2020
Διακήρυξη.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….
ημέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος
στα έγγραφα της σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 1ου ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Παροχές Κινδύνου
Παροχές Υγείας

20.000 €
136.433 € (τα 32.336 €
αφορούν εκκρεμείς
αποζημιώσεις
Σύνολο Αποζημιώσεων
156.433 €
Περαιτέρω ανάλυση δεν είναι εφικτή
2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΦΥΛΟ
Κυρίως Ασφαλισμένοι: 324

ΠΛΗΘΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ

154

Μ.Ο. Ηλικίας : 52

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

170

Μ.Ο. Ηλικίας : 47

Ανάλυση Εξαρτωμένων Μελών
Κυρίως Ασφαλισμένοι με ένα εξαρτώμενο μέλος: 34
Κυρίως Ασφαλισμένοι με δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη: 45
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