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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

«Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του
Νομικού Συμβούλου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής
της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ME ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη
30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις :
 του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του
κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν.
4412/2016,
 της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’ αριθ. 128/08.11.2016 απόφασή του, της οποίας
το σχετικό απόσπασμα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr/media/1653/kepy.pdf όλους τους
ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη
σύμβασης με αντικείμενο την «Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και
Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί το χαμηλότερο συνολικό τίμημα για το σύνολο
των ζητούμενων υπηρεσιών.
Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στο Τεύχος 2 της Διακήρυξης «Έντυπο οικονομικής προσφοράς».
Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης ανέρχεται σε € 250.000
για ένα έτος. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
Άρθρο 1
Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών
1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και
Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210
5270800.
Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Γ. Τραϊφόρου και Α. Τσιλιγιάννη με Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@dei.com.gr και A.Tsiligiani@dei.com.gr,
τηλεφωνικά (+30 210 5270835 & +30 210 5270837) ή με τηλεμοιοτυπία/fax (+30
210 5232597).
1.2 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Συμβάσεων
ΔΕΗ
Α.Ε.
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση https://sapwasrmprd.dei.gr/irj/portal εφεξής Σύστημα ή Σύστημα SRM
ΔΕΗ.
Το Σύστημα SRM ΔΕΗ κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες
διαδικασίες, ότι:
α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών.

Πρόσκληση ΔΥΠ 520-18-Δ-00002

Σελίδα 3 από 9

β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις
καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως
άνω απαιτήσεων.
γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις
ημερομηνίες αποσφράγισης των παρεληφθεισών προσφορών.
δ) Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ανάθεσης του διαγωνισμού, η πρόσβαση
στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον
από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και
ώρα.
στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των
εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να
λάβουν γνώση.
ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των
όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), εξασφαλίζεται
ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες.
1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων είναι να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας για το Διαγωνισμό Διεύθυνσης, που
αναγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, και να δηλώσουν σε ποιο mail θέλουν να
γίνεται όλη η επικοινωνία για το διαγωνισμό, προκειμένου να τους δοθούν οι Κωδικοί
Πρόσβασης (username και password), καθώς και οι οδηγίες χρήσης του Συστήματος,
που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους στο SRM ΔΕΗ και για την υποβολή της
προσφοράς τους. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να
κατεβάσουν
δωρεάν
από
την
επίσημη
ιστοσελίδα
(site)
της
Επιχείρησης, http://eprocurement.dei.gr/pages/srm/ τις Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
του Συστήματος SRM-ΔΕΗ και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος SRM-ΔΕΗ.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του οικονομικού φορέα με
τη ΔΕΗ Α.Ε., θα του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να
συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο
Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ Α.Ε.
1.4 Για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital
signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού
προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από
παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η
χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται
από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική
Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».
1.5 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με
ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 23-04-2018 και καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής την 01-06-2018/ 11:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς.
Άρθρο 2
Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της
σύμβασης - Δικαιώματα προαίρεσης
Η κάλυψη αστικής ευθύνης Στελεχών (Directors & Officers Liability) από απαιτήσεις
τρίτων αφορά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μέλη του Συμβουλίου Διεύθυνσης,
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το Νομικό Σύμβουλο, στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε για λόγους αδικοπραξίας, σφάλματα, παραλείψεις ή έλλειψη
επιμέλειας, τα οποία μπορεί να επέλθουν συνεπεία της εκ πταίσματός τους, παράβαση των
υποχρεώσεών τους έναντι διατάξεων που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, το καταστατικό
της Εταιρείας ή από κανονιστικές διατάξεις, πράξεις ή παραλείψεις τους αντιθέτων με την
αρχή της «χρηστής» διαχείρισης ή με την τήρηση της γενικής αρχής της «χρηστής
συμπεριφοράς», που φέρουν ως φυσικά πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση
των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους.
Στην έννοια του «πταίσματος» και της «αδικοπραξίας» περιλαμβάνεται και η αμέλεια των
δικαιούχων της ασφαλιστικής κάλυψης. Δεν αποτελούν αντικείμενο της κάλυψης
αποκλειστικά και μόνον οι ζημίες οι οφειλόμενες στις εκ δόλου πράξεις.
Αναλυτικά οι καλύψεις αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο Ασφαλιστικού Συμβολαίου
(Τεύχος 3 της Διακήρυξης).
Συνοπτικά, με ανώτατο ασφαλιζόμενο όριο κάλυψης τα 50 εκ. €, καλύπτονται :














ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΗΜΗΣ
ΝΕΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

Η ασφάλιση θα συνομολογηθεί με αρχική ετήσια διάρκεια, από την ημερομηνία της
υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη με δικαίωμα ετήσιας ανανέωσης με τους ίδιους
όρους μετά από συμφωνία των μερών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας για
την κατά τα ως άνω ανανέωση η ΔΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία
και η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεούται να αποδεχθεί την παράταση της κάλυψης, για
τρεις (3) επιπλέον μήνες, με αναλογική χρέωση ασφαλίστρων (pro rata), προκειμένου να
εξασφαλιστεί απαραίτητος χρόνος για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού.
Άρθρο 3
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
3.1

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Διαγωνιστική Διαδικασία έχουν ασφαλιστικές
εταιρίες ή συμπράξεις ασφαλιστικών εταιριών, με τη μορφή συμμετοχής
συνασφαλιστριών ασφαλιστικών εταιρειών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ. 4
του Ν. 2496/1997 οι οποίες είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες
σύνδεσης με την Ε.Ε., καθώς και τις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε) ή ασφαλιστικές εταιρείες ή συμπράξεις αυτών που έχουν συσταθεί με τη
νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους που έχει υπογράψει τη
ΣΔΣ του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή
την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη
ΣΔΣ του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με
την Ε.Ε.
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Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στη Διαδικασία επιλογής μεμονωμένα ή ως
μέλος μιας και μόνο σύμπραξης ασφαλιστικών εταιριών. Δεν γίνονται δεκτές
προσφορές που υποβάλλονται αυτοτελώς από πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών
και μεσίτες ασφαλίσεων.
3.2

Κριτήρια επιλογής
Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης
να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
3.2.Α Καταλληλότητα
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της να είναι εγγεγραμμένο, στα
οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη
χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική ιδιότητα σχετική με το αντικείμενο
της σύμβασης.
3.2.Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Να εμφανίζουν σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου, το ίδιο και σε
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων καθαρή θέση λήξης χρήσης, (μετά
από φόρους) θετική τουλάχιστον για τα δύο (2) τελευταία έτη.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης οικονομικής
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να
υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελο Β) τα αντίστοιχα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρ. 6.3.1 του τεύχους 2
«Όροι και Οδηγίες ηλεκτρονικού διαγωνισμού»
3.2.Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
3.2.Γ.1 Απαιτούμενη εμπειρία
Να διαθέτουν αποδεδειγμένη επιτυχή εμπειρία σε παρόμοιες ασφαλίσεις,
στελεχών εταιρειών (Directors & Officers Liability Insurance) αναλόγου
μεγέθους της ΔΕΗ Α.Ε., εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) Ασφαλιστήρια
Συμβόλαια με ασφαλιζόμενο ανώτατο όριο κάλυψης μεγαλύτερο των
10.000.000 € να έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία πενταετία.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, οι
προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο φάκελο Β της
προσφοράς τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην
παράγραφο 6.3.2 του τεύχους 2 «Όροι και Οδηγίες ηλεκτρονικού
διαγωνισμού»
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και
αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ ΑΕ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των Προσφορών.
Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της
ΔΕΗ ΑΕ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη Προσφορά θα
απορριφθεί.

3.3 Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού
Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί
σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) κάποιος ή κάποιοι από τους
λόγους που αναφέρονται στο μέρος ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) που καθιερώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής
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της 5ης Ιανουαρίου 2016 και συμπεριλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα
σχετικό υπόδειγμα προς συμπλήρωση από τους διαγωνιζόμενους.
Διευκρινίζεται ότι κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων θεωρείται ενδεικτικά ότι
μπορεί να συντρέχει όταν ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού
προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης φυσικών νομικών προσώπων
κάθε μέλος της χωριστά ή και οποιοσδήποτε τρίτος, του οποίου την ικανότητα ή/και
εμπειρία επικαλείται ο διαγωνιζόμενος, έχει οποιαδήποτε ενεργή (ιδίως σταθερή)
σχέση ή συνεργασία, για την οποία συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων
κατά τη διεθνή πρακτική, επαγγελματική ή και προσωπική/συγγενική σχέση με
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε
οποιονδήποτε κλάδο της αγοράς ενέργειας, ανταγωνιστικά με τη ΔΕΗ ή/και με
βασικούς μετόχους της ή/και κάθε επαγγελματική σχέση με τις αρμόδιες εποπτικές
αρχές, καθώς και - ενδεχομένως- με εργαζόμενο της Εταιρείας ή εταιρειών του
Ομίλου της, καθώς και με μεγάλο εργολάβο, πελάτη ή προμηθευτή της.
Τέτοιες σχέσεις θα πρέπει κατ' αρχάς να γνωστοποιηθούν στη ΔΕΗ, που διατηρεί το
δικαίωμα να προβεί στη σχετική, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, αξιολόγηση και
κρίση περί του αν συντρέχει εξ αυτού του λόγου τέτοιας έντασης σύγκρουση
συμφερόντων που να οδηγεί ευλόγως σε αποκλεισμό της σχετικής προσφοράς.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων αποκλεισμού
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6.2 με τίτλο
«Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων» και στην τελευταία παράγραφο του
άρθρου 8 με τίτλο «Αποδεικτικά νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
μειοδότη» του τεύχους 2 της Διακήρυξης.
3.4 Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του
ενός προσφέροντες
Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει
ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης
προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω
συμμετοχής στη διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του
ανταγωνισμού.
Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες
της μιας προσφορές στο Διαγωνισμό, είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη
συνδεδεμένων) μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους
αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το
χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η εξ αυτής της
αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.
3.5

Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Εφόσον οι Προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική,
τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 3.1 &
3.2, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω
ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες
από την παρούσα Πρόσκληση και τη Διακήρυξη εγγυήσεις.
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με
κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά
μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του
Προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου, δεσμευτική Δήλωση υπογεγραμμένη
από νόμιμο εκπρόσωπο του Τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής,
προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά
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τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ Α.Ε. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της Προσφοράς.
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Προσφέροντος και του Τρίτου καθώς και
οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον Προσφέροντα θα
συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί ανάδοχος, στη σύμβαση.
Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι
παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη
στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα
και υπογεγραμμένα από τον παρέχοντα τη στήριξη, τα ακόλουθα:
• Στο Φάκελο Α:
- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στη διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα
- Το ΕΕΕΣ
• Στο Φάκελο Β:
- Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6.3.1 έως 6.3.2 του Τεύχους 2 της
Διακήρυξης ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.
Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση
κριτηρίων που σχετίζονται με τη διάθεση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
επιτυχούς παροχής αντίστοιχων ή ίδιων ή όμοιων υπηρεσιών, οι παρέχοντες τη
στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις
συγκεκριμένες ικανότητες.
Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων
του για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται τρίτοι
και ισχύουν τα παραπάνω.
Άρθρο 4
Εναλλακτικές Προσφορές
4.1 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
4.2 Εμπορικές αποκλίσεις
Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της
Διακήρυξης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους
αντίστοιχους όρους και απαιτήσεις της.
4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις
Δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
Άρθρο 5
Τύπος Σύμπραξης/Ένωσης
Στην περίπτωση που προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων,
η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της σύμπραξης/ένωσης
και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της
σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. ενιαία, αδιαίρετα,
αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο
και θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των
μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος επιχειρήσεων (άτυπη
σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει
να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα
μέλη του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.
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Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον
ο προσφέρων επιλεγεί ως ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να
περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε
για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση επικυρωμένου
αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα
απαίτηση.
Άρθρο 6
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού
6.1 Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο
Διακήρυξης, διατίθενται δωρεάν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της
(site) της Επιχείρησης https://eprocurement.dei.gr/ όπου
ανηρτημένα μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της
των προσφορών.

1 του Τεύχους 2 της
επίσημης ιστοσελίδας
και θα παραμείνουν
προθεσμίας υποβολής

6.2 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα SRM
ΔΕΗ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.3 του παρόντος τεύχους, ως
παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το
περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και δέκα (10)
ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων
για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του Διαγωνισμού, οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της Διακήρυξης να
καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα
στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Διακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άμεσα από το
σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του
οικείου οικονομικού φορέα.
6.3 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από
εγγεγραμμένους στο σύστημα SRM ΔΕΗ οικονομικούς φορείς και μέσω αυτού, δηλαδή
από τους διαθέτοντες σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο.
6.4 Το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ Α.Ε. θα παράσχει, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Συστήματος SRM ΔΕΗ, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη σχετική
Διακήρυξη τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά
με τις προδιαγραφές και τους όρους του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης.
Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και εκτός
πλατφόρμας SRM ΔΕΗ.
Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε.
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Συμβούλου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της Εταιρείας
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 1
Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης
1.1

Η παρούσα Διακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και
εγγράφων:
1. Πρόσκληση σε Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία
2. Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία, μετά των ακόλουθων
Παραρτημάτων:
- Παράρτημα Ι – Έντυπο οικονομικής Προσφοράς
- Παράρτημα ΙΙ - Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση σύμπραξης)
- Παράρτημα ΙΙΙ – Πίνακας Εμπειρίας
3. Σχέδιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου (ελληνικά και αγγλικά)
4. Υποδείγματα
5. Στοιχεία Εταιρείας

1.2

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω Τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος
των όρων καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο
ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. Το ίδιο ισχύει και για τη
σειρά ισχύος μεταξύ των Τευχών και των παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός αντικειμένου διαγωνισμού

2.1

Ο Προϋπολογισμός του αντικειμένου του διαγωνισμού ανέρχεται σε 250.000 Ευρώ
για ένα έτος ασφάλισης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

2.2

Όλοι οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν στην προσφορά τους,
ολογράφως και αριθμητικώς το συνολικό ποσό του τιμήματος των υπηρεσιών, όπως
αυτές αναλυτικά περιγράφονται στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προσφορές τους. Το
ποσό αυτό περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που απαιτούνται για την υλοποίηση
των υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας (όχι περιοριστικά) όλους τους άμεσους και
έμμεσους φόρους, τέλη, δασμούς και ασφαλιστικές εισφορές που συνδέονται με την
παροχή των υπηρεσιών από τον προσφέροντα ή επιβάλλονται από το νόμο. Το οικείο
ποσό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, ο δε τυχόν οφειλόμενος ΦΠΑ βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε.
Διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06%
(άρθρο 350, παρ. 3 του ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης.

2.3

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν, επί ποινή απόρριψης, τις τιμές ή
και τα τιμήματα της οικονομικής προσφοράς τους στη σχετική φόρμα του
συστήματος SRM ΔΕΗ. Επίσης υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης, να υποβάλουν
το Έντυπο Οικονομική Προσφορά σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο παρόν Τεύχος σχετικό έντυπο (Παράρτημα Ι)
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και με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του Συστήματος SRM (σελ. 56 και 57
αυτού).
2.4

Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν Τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η Προσφορά
του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών,
αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από
την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

2.5

Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται
αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις.
Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.

2.6

Τα χορηγούμενα έντυπα στους Προσφέροντες είναι τα εξής :
α. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
β. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (για συμπλήρωση σε περίπτωση συμπράξεων)
Άρθρο 3
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς

3.1

Οι Προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης δεσμεύονται ότι η
προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη διάρκεια της αρχικής ισχύος της
ή όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα παρακάτω, να αποσυρθεί ή να
τροποποιηθεί, καθώς και ότι δεν μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε
αναπροσαρμογή των τιμών της μετά την τυχόν ανάθεση της υλοποίησης της
σύμβασης.
Οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό την παράταση
της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) ημερών ή,
κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του διαγωνιζομένου, κατά μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε ημερομηνία λήξης της ισχύος της και μέχρι
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το Άρθρο 10 του
παρόντος τεύχους εκτός εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξεως αυτής ο
προσφέρων δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη
αποδοχή της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή μόνο μετά τη συμπλήρωση του
εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί
βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο διαγωνιζόμενος γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση
εγγράφως με υπογεγραμμένη ψηφιακά επιστολή μέσω του συστήματος SRM ΔΕΗ
πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος της.
Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της προσφοράς πέραν των ένδεκα (11)
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διαγωνιζομένου και του εκδότη της
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.
Επίσης, οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ότι η
προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης,
για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή της σύμβασης με υπαιτιότητα του
υποψήφιου αναδόχου. Η ΔΕΗ μετά την παρέλευση της προθεσμίας υπογραφής της
σύμβασης δύναται να προβεί στην κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
(ΕΕΣ).

3.2

Σε περίπτωση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν ή/και συμπληρώσουν
τυχόν υποβληθείσα στο σύστημα SRM ΔΕΗ προσφορά τους ή να την αποσύρουν και
υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, νέα προσφορά μέχρι τη νέα καταληκτική
ημερομηνία /υποβολής προσφορών, μεριμνώντας σε κάθε περίπτωση τα
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συμπεριλαμβανόμενα στην προσφορά τους στοιχεία και δικαιολογητικά να είναι σε
ισχύ κατά τη νέα ως άνω ημερομηνία.
Άρθρο 4
Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαδικασία
4.1

Για τη συμμετοχή στη Διαδικασία πρέπει να υποβληθεί από κάθε προσφέροντα σε
μορφή αρχείου pdf εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής (ΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Επιχείρησης, η
οποία να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα αντίστοιχα
Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, είναι εγκατεστημένα σε:
α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA) ή
δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει
διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων
και έχουν σύμφωνα με την ισχύουσα στη χώρα εγκατάστασης νομοθεσία αυτό το
δικαίωμα.
Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί ποινή απόρριψης
της προσφοράς, και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) την ως άνω ΕΕΣ στην
αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού εντός τριών (3) ημερών
από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.

4.2 Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00
€). Οι διαγωνιζόμενοι σε περίπτωση που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να
καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ προκειμένου να καλύπτουν αθροιστικά το
σύνολο της αξίας που ζητείται με τη Διακήρυξη. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που
ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, υπό την
προϋπόθεση ότι σε κάθε ΕΕΣ, σύμφωνα και με το αντίστοιχο υπόδειγμα, θα
αναγράφεται ρητά ότι τα μέλη αυτής θα ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε., από
κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο, όσον αφορά την τήρηση (εκπλήρωση) των
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την προσφορά της σύμπραξης/ένωσης.
4.3

Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες περισσότερο
από την ισχύ της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει της παραπάνω
παραγράφου 3.1, και θα επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του Αναδόχου σε όλους τους
Προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος θα επιλεγεί Ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση
συμμετοχής στη Διαδικασία θα του αποδοθεί με την κατάθεση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης του αντικειμένου κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για αντίστοιχη
παράταση της ισχύος της ΕΕΣ απαιτείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση παράτασης
ισχύος της από τον εκδότη αυτής.

4.4

Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ
της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, θα επιστρέφεται στον
εκδότη της, αν:
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α.
β.

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου κριθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
οριστικά μη αποδεκτή.
Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος δεν παρατείνει την
ισχύ της.

4.5

Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την κατάταξή τους
κατά σειρά μειοδοσίας, η ΕΕΣ στη διαδικασία δύναται να επιστραφεί σε κάθε
προσφέροντα, που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της πριν τη συμπλήρωση
του χρόνου ισχύος της, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη
ανατροπή του αποτελέσματος της διαδικασίας, θα επιλεγεί ως ανάδοχος ο υπόψη
προσφέρων.

4.6

Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
• μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του διαγωνιζόμενου ως προς τις
υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαγωνιστική διαδικασία,
• γνωστοποίησης προϋποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική
προσφορά, για διατήρησή της σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε αποδεχθείσας
προθεσμίας ισχύος της, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους,
• αποχώρησης του διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της προσφοράς
του και
• άρνησης υπογραφής της σύμβασης από το μειοδότη.
Σημειώνεται ότι η Εγγυητική Επιστολή δεν καταπίπτει εάν ο διαγωνιζόμενος,
γνωστοποιήσει ότι η ισχύς της προσφοράς του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους.
Άρθρο 5
Υποβαλλόμενα Στοιχεία

5.1

Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες στη Διαδικασία θα
είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του φακέλου Α των
προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Επιχειρήσεις μπορούν να είναι
συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη.
Tα τεχνικά στοιχεία των παραγράφων 6.3.1 έως 6.3.3 μπορούν να υποβληθούν στην
αγγλική γλώσσα.

5.2

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.

5.3

Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Προσφερόντων επί των όρων που
περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν
προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται
από τη Διαδικασία.
Άρθρο 6
Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφοράς

6.1

Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς

6.1.1 Γενικές απαιτήσεις
6.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόμενα
Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία
που καθορίζονται στη Διακήρυξη και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα
SRM ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τις
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ενσωματωμένες στο υπόψη Σύστημα Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος για τους
χρήστες των Οικονομικών Φορέων - Προσφερόντων. Ειδικότερα:
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε φακέλους / υποφακέλους (για τους
Φακέλους Α και Β) και με συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς σε ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους
6.2 έως 6.4.
Στην αρχή της ονομασίας κάθε ηλεκτρονικού εγγράφου/στοιχείου της προσφοράς
πρέπει να αναγράφεται η παράγραφος της Διακήρυξης στην οποία αυτό
αντιστοιχεί (π.χ. 6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντα).
Μέσα σε κάθε ηλεκτρονικό Φάκελο θα περιέχεται Πίνακας Περιεχομένων στον
οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με την αρίθμηση
βάσει του παρόντος Άρθρου.
Επισημαίνεται ότι ο κάθε
στοιχεία αναφέρονται στις
άρθρου ότι υποχρεούνται
οικονομική προσφορά τους
παράγραφο 6.4.

ηλεκτρονικός Φάκελος θα πρέπει να περιέχει όσα
αντίστοιχες παραγράφους 6.2 και 6.3 του παρόντος
να υποβάλουν οι Προσφέροντες. Επιπρόσθετα, η
θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στην

6.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά, σχέδια κλπ, από πρόσωπο ή
πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον προσφέροντα
σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω (παράγραφος 6.2.2).
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf ή αντίστοιχου. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή
και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Οι δηλώσεις
και τα δικαιολογητικά που υπογράφονται από τρίτους και συνιστούν ιδιωτικά
έγγραφα, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την τεχνική αξιολόγηση των
προσφορών, ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να τα προσκομίσει σε έντυπη μορφή
(είτε πρωτότυπα είτε αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή θεωρημένα από
δημόσια υπηρεσία) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη ζήτησή τους.
Η σύμπραξη οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς
που αποτελούν τη σύμπραξη, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.
6.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες
Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με εμπιστευτικές
πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το διαγωνιζόμενο ότι προστατεύονται από
τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο, τα υπόψη στοιχεία πρέπει με μέριμνα και ευθύνη
του διαγωνιζομένου να τοποθετούνται σε ειδικό ηλεκτρονικό υποφάκελο του
σχετικού φακέλου της προσφοράς. Ο ειδικός υποφάκελος θα φέρει τη σήμανση
«Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς». Στην περίπτωση αυτή στον αντίστοιχο
ηλεκτρονικό Φάκελο της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται, πέραν των λοιπών
εγγράφων και του υπόψη ηλεκτρονικού υποφακέλου, και έγγραφο των
διαγωνιζόμενων με το οποίο θα δηλώνονται τα εμπιστευτικά στοιχεία της
προσφοράς που περιέχονται στον υποφάκελο, με ρητή αναφορά στις
επικαλούμενες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που
αιτιολογούν το χαρακτηρισμό των υπόψη στοιχείων ως εμπιστευτικών. Τα υπόψη
στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από τις αρμόδιες Επιτροπές και Υπηρεσίες της
ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 257 του ν. 4412/2016.
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6.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών
Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/86 των
διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών
εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις είτε συμμόρφωσης με τους όρους της
Διακήρυξης είτε τρίτων για συνεργασία με τον προσφέροντα θα καλύπτουν το
χρονικό διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αποσφράγισης
των προσφορών. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής / ψηφιακής υπογραφής τους θα
μπορεί να είναι προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης
υποβολής των προσφορών μέχρι τριάντα (30) ημέρες.
6.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβή
δικαιολογητικά
Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας:
• δεν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή ή δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή
έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά των δηλώσεων έγγραφα,
οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Επιχείρηση,
• διαπιστωθεί εκ της υποβολής/προσκόμισης αυτών, ότι σε οποιοδήποτε στάδιο,
έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα
δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,
τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν εκτελεστές πράξεις
της Επιχείρησης ανακαλούνται αμέσως, καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης και η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το
δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
6.1.2 Ειδικές απαιτήσεις
6.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης
Δεν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της
Διακήρυξης. Οι Προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους
αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Σχόλια, παρατηρήσεις ή
διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της
Διακήρυξης αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία θα έχει
τέτοιας φύσεως Αποκλίσεις θα απορριφθεί.
6.1.3 Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
6.2

Ηλεκτρονικός Φάκελος Α
Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Α με ονομασία «Φάκελος Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα:
6.2.1 Εγγυητικές Επιστολές
Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της
Επιχείρησης και τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 4 του παρόντος Τεύχους.
6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος
Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη,
σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
6.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
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Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
6.2.4 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Το ΕΕΕΣ αποτελεί το Παράρτημα 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 που
http://eurμπορείτε
να
αναζητήσετε
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004
Η σύνταξη του εντύπου ΕΕΕΣ θα γίνεται με χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
https://ec.europa.eu/growth/toolsESPD
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
databases/espd.
Η ΔΕΗ έχει συντάξει με χρήση της παραπάνω υπηρεσίας το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ
προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης του παρόντα
Διαγωνισμού και έχει παραγάγει αυτό σε μορφή συμπιεσμένων αρχείων XML και
PDF. Τα αρχεία αυτά αναρτώνται χωριστά στο χώρο του διαγωνισμού της παρούσας
Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. αμέσως μετά την απόδοση του οριστικού
αριθμού προκήρυξης από την ΕΕ. Οι προσφέροντες δύνανται να χρησιμοποιήσουν
το ηλεκτρονικό αρχείο XML για να συντάξουν το ΕΕΕΣ.
Προς τούτο, ο οικονομικός φορέας λαμβάνει ηλεκτρονικά το ως άνω αρχείο και το
αποθηκεύει
στον
υπολογιστή
του.
Μεταβαίνει
στην
και
ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
επιλέγει: οικονομικός φορέας  εισαγωγή ΕΕΕΣ  αναζήτηση  επιλογή και
επισύναψη αρχείου .XML. Εν συνεχεία συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία και
παράγει/εκτυπώνει την απάντησή του σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο πρέπει να
συμπεριληφθεί στο Φάκελο Α της προσφορά του υπογεγραμμένο από τον
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του προσφέροντος (Μέρος VI αυτού).
Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συντάξει το ΕΕΕΣ με συμπληρωμένα τα Μέρη Ι,
ΙΙ, ΙΙΙ και VI, όπως απαιτείται από τη Διακήρυξη. Τα επιμέρους πεδία των
προαναφερθέντων μερών που πρέπει να συμπληρωθούν καθορίζονται στο
συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη υπόδειγμα ΕΕΕΣ. Η τυχόν συμπλήρωση
επιπλέον πεδίων δεν αποτελεί λόγο απόρριψης προσφοράς.
6.2.4.1 Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων
Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν σε
ηλεκτρονική και/ή να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε
οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., όλα ή μέρος
των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω
δηλώσεις και στο ΕΕΕΣ, εντός ευλόγου προθεσμίας και όπως αυτά εξειδικεύονται
παρακάτω:
Ι.

Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου
6.2.2, ήτοι 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) και αποδεικτικό
(πιστοποιητικό/ βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε αντίστοιχο
μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται. Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στο διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του διοικητικού οργάνου.
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ΙΙ. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται στο ΕΕΕΣ
(Μέρος ΙΙΙ. Α υποσημειώσεις 13 έως 18) καθώς και της κείμενης νομοθεσίας ή
του εθνικού δικαίου του οικονομικού φορέα, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, για
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

β.

δωροδοκία, διαφθορά,

γ.

απάτη, κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο
πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α’ 48),

δ.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες,

ε.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που
αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 3691/2008
(ΦΕΚ Α’ 166),

στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά την έννοια
της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα
κυρώθηκε με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α’ 215).
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό
αφορά ιδίως:
i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.,
ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του
Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους εκπροσώπους
του και
iv. τον Πρόεδρό του, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.
ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
α.

Δήλωση με την οποία ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

β.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο
συμμετέχων/υποψήφιος
Ανάδοχος
δηλώνει
στη
Δήλωση
της
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
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γ.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.

ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
α.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και
επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν τελεί
υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

β.

Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στο μέρος
ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που καθιερώθηκε
με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης
Ιανουαρίου 2016 και συμπεριλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο στην
παρούσα σχετικό υπόδειγμα προς συμπλήρωση από τους διαγωνιζόμενους
για τους οποίους δεν εκδίδονται σχετικά δικαιολογητικά αρμοδίων αρχών ή
φορέων ισχύει η δέσμευση της παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης
προσφέροντος

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων I, II
και IV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση
του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση,
με Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του
υποψηφίου Αναδόχου οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση
ή Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά
Συμμετοχής.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του ν. 4412/2016, προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 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, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος
στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο αποκλεισμός είναι σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
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ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 305 του ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον
παρόντα διαγωνισμό, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός.
6.2.5. Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών η/και νομικών
προσώπων.
Στη περίπτωση αυτή υποβάλλονται:
6.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2 έως 6.2.4.
Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 6.2.2 και στο σημείο 4.1 αυτής θα
πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η προσφορά υποβάλλεται μέσω της
συγκεκριμένης σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα
υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη
συμβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής.
Ειδικά για τις Εγγυητικές της παραγράφου 6.2.1 ισχύουν τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 4.2 του παρόντος τεύχους. Σε περίπτωση κατάθεσης
περισσοτέρων της μιας ΕΕΣ, επισημαίνεται ρητά ότι ισχύουν οι δεσμεύσεις
της επόμενης παραγράφου.
6.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη
σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα
σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την υλοποίηση
της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά
με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την εκτέλεση του αντικειμένου
της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο καθώς και ότι
εκπρόσωπος/συντονιστής
(leader)
αυτής
είναι
το
μέλος
αυτής
……………………… το οποίο πληροί τις προς τούτο απαιτήσεις της διακήρυξης.
6.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της
σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος
και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους.
6.3

Ηλεκτρονικός Φάκελος Β
Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Β με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει σε
ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα:

6.3.1 Αποδεικτικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
Οικονομικές
Καταστάσεις
(Ισολογισμοί
Καταστάσεις
Λογαριασμών
Αποτελεσμάτων - Καταστάσεις Μεταβολών των ιδίων Κεφαλαίων - Καταστάσεις
Ταμιακών Ροών – Προσαρτήματα) των τελευταίων τριών ετών. Οι Οικονομικές
Καταστάσεις θα πρέπει να εμφανίζουν την καθαρή θέση λήξης -χρήσης (μετά από
φόρους), η οποία πρέπει να είναι θετική τουλάχιστον για τα δύο (2) τελευταία
έτη.
Επισημαίνεται ότι, οι πλήρεις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των τριών
(3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες
Εκθέσεις Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, θα πρέπει να
υποβληθούν σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο σε μορφή pdf ή
αντίστοιχη).
Εφόσον έχει παρέλθει ένα εξάμηνο από την ημερομηνία αναφοράς των πιο
πρόσφατων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, συνυποβάλλεται ο Ισολογισμός
(ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων για
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την ενδιάμεση περίοδο που έχουν συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις ή
εναλλακτικά προσκομίζεται πρόχειρος συνοπτικός Ισολογισμός και Κατάσταση
Αποτελεσμάτων, με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία υπογεγραμμένα
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
Εάν ο προσφέρων δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει
οικονομικές καταστάσεις, θα υποβληθεί Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:
α. ότι δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει οικονομικές
καταστάσεις και
β. ο κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο πάνω χρονικά διαστήματα
6.3.2 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
α. Αποδεικτικά εμπειρίας
- Πίνακα με τις δραστηριότητες του συμμετέχοντα (σύμφωνα με το Παράρτημα
ΙΙΙ), από τον οποίο προκύπτει η εμπειρία σε παρόμοιες ασφαλίσεις, (Directors &
Officers Liability Insurance) που έχουν εκτελεστεί την τελευταία πενταετία για
εταιρίες αναλόγου μεγέθους της ΔΕΗ Α.Ε., στην Ελλάδα, σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα στις χώρες του Ε.Ο.Χ. (Ευρύτερου
Οικονομικού Χώρου), ή και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες
σύνδεσης με την Ε.Ε., καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ του Π.Ο.Ε., υπό τον όρο ότι η Σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ του Π.Ο.Ε., η
οποία πρέπει να αποδεικνύεται.
Ο ως άνω Πίνακας θα συνοδεύεται από αντίστοιχες συστάσεις, όπως βεβαιώσεις
χρηστών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο για την απόδειξη της εμπειρίας
σε παρόμοιες ασφαλίσεις.
Οι εν λόγω Πίνακες θα πρέπει να αναφέρουν το είδος των εν λόγω υπηρεσιών,
την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης, όπως επίσης τη συμβατική και την
πραγματική ημερομηνία περάτωσής τους. Οι Πίνακες που ζητούνται παραπάνω θα
εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ ΑΕ κατά τη διάρκεια
αξιολόγησης των Προσφορών. Εάν οι πιο πάνω Πίνακες δεν αποδεικνύουν, κατά
την εύλογη κρίση της ΔΕΗ ΑΕ, την απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη Προσφορά
θα απορριφθεί.
β. Άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.
400/1970, όπως ισχύει για τις Ελληνικές Εταιρείες ή Άδεια Λειτουργίας από το
αντίστοιχο Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια Αρχή, της χώρας που έχει έδρα
η Επιχείρηση, για τις αλλοδαπές εταιρείες.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζόμενου, με την οποία θα δηλώνει εάν η
υποψηφιότητα του υποστηρίζεται από αντασφαλιστική κάλυψη και εάν η
αντασφαλιστική κάλυψη είναι συμβατική (treaty), για ποιο ποσοστό συνολικά του
κινδύνου ή προαιρετική (facultative) και για ποιο ποσοστό συνολικά του
κινδύνου.
δ. Πιστοποίηση Αντασφαλιστικής Υποστήριξης
Κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται, να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με την
οποία θα δηλώνει:
- Το ποσοστό ιδίας κράτησης. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος, θα πρέπει
στην πλέον πρόσφατη αξιολόγηση να έχει αξιολογηθεί και καταταγεί από τους
διεθνείς Οίκους Standards & Poor’s, ΑΜ BEST, ή άλλο ισοδύναμο τουλάχιστον
στην κατηγορία A.
- Ότι έχει εξασφαλίσει ποσοστό αντασφαλιστικής υποστήριξης κατ’ ελάχιστον
60% για το συνολικό όριο της κάλυψης ή αν το ποσοστό κάλυψης διαμορφώνεται
σε κλίμακες (layers) θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την ελάχιστη στήριξη της
αντασφάλισης τουλάχιστον το 60% του ορίου κάλυψης ανά επίπεδο. Σε
περίπτωση
κοινοπραξίας
των
ασφαλιστικών
εταιρειών,
απόδειξη
της
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προαναφερθείσας στήριξης αντασφάλισης θα πρέπει να παρέχονται χωριστά για
κάθε μέλος της κοινοπραξίας για το ποσοστό τους. Η εταιρεία δε που θα
αναδειχθεί μειοδότης θα πρέπει να αποδείξει το 100% της αντασφαλιστικής
υποστήριξης.
- Τους αντασφαλιστές (treaty or facultative) (επωνυμία και διεύθυνση) καθώς και
το ποσοστό συμμετοχής του καθενός εξ’ αυτών στο συγκεκριμένο Έργο.
- Ότι όλοι οι αντασφαλιστές (treaty or facultative)καθώς και οι ασφαλιστικές
εταιρείες έχουν αξιολόγηση από διεθνείς Οίκους Standards & Poor’s, ΑΜ BEST, ή
άλλο ισοδύναμο οίκο τουλάχιστον κατηγορίας Α και ποσοστό ανάληψης κινδύνου
κατ’ ελάχιστο 15%.
- Ότι οι αντασφαλιστές του (treaty or facultative) καθώς και οι ασφαλιστικές
εταιρείες που θα χρησιμοποιήσει έχουν λάβει γνώση του τεύχους της Διακήρυξης,
αποδέχονται τη συμμετοχή τους και έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τον εν
λόγω κίνδυνο. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται με υπογεγραμμένες
επιστολές / επιβεβαιώσεις των αντασφαλιστών.
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και τα αναφερόμενα σε αυτή στοιχεία, είναι
απολύτως δεσμευτικά επί ποινή αποκλεισμού από τον εν λόγω διαγωνισμό και η
σχετική υποχρέωση προσκόμισης των πρωτοτύπων πιστοποιητικών ασφάλισης
που ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος τεύχους, στο οποίο επισημαίνεται ότι
θα πρέπει να υπάρχει 100% της αντασφαλιστικής υποστήριξης, θα αναφέρονται
ρητά στην Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να
συμπεριλάβουν οι διαγωνιζόμενοι στην προσφορά τους.
Δεν απαιτείται αξιολόγηση του διαγωνιζομένου (ασφαλιστικής εταιρείας) από
διεθνείς οίκους εφόσον εκχωρεί το 100% των κινδύνων σε αντασφαλιστική
εταιρεία.
6.3.3 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του Τεύχους 1 της Διακήρυξης, στην
περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων επικαλείται χρηματοοικονομική, τεχνική
ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου.
6.4

Οικονομική Προσφορά
Η Οικονομική προσφορά θα περιέχει :
6.4.1 Συμπληρωμένη/ες από τους προσφέροντες με τo προσφερόμενο τίμημα
την/τις αντίστοιχη/ες ειδική/ες ηλεκτρονική/ες φόρμα/ες του Συστήματος,
σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης αυτού.
Τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται στην Ελλάδα επί των καθαρών
ασφαλίστρων και αφορούν την εν λόγω κάλυψη, θα περιλαμβάνονται στο
τίμημα που θα κατατεθεί από το διαγωνιζόμενο προς τη ΔΕΗ και το συνολικό
τίμημα (Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα) είναι αυτό που θα ληφθεί υπόψη στη
σύγκριση των προσφορών.
6.4.2 Το έντυπο «Οικονομική Προσφορά» και σε μορφή αρχείου .pdf,
συμπληρωμένο ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το
επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο στη Διακήρυξη υπόδειγμα, το οποίο πρέπει
να υπογράψει ψηφιακά και να το υποβάλει ηλεκτρονικά στο πεδίο
«Σημειώσεις και Προσαρτήματα» του Συστήματος SRM ΔΕΗ.
•

Εφιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι:
Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στο παραπάνω έντυπο πρέπει
απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια.
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•
•

Απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται με το
προσφερόμενο τίμημα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος και του υποβαλλόμενου σε μορφή αρχείου pdf εντύπου της
οικονομικής προσφοράς πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση,
υπερισχύουν τα στοιχεία του ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου μορφής pdf
του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, τα οποία και θα ληφθούν υπόψη για
την αξιολόγηση των προσφορών. Προς τούτο, στην περίπτωση αυτή θα
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παρακάτω παράγραφο 8.4.3.

6.4.3 Τον Πίνακα κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης).
Άρθρο 7
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών
7.1

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων

7.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται εντός μιας (1) ώρας από την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών που ορίζεται στην
παράγραφο 1.5 του Tεύχους 1 της Διακήρυξης, από την ορισμένη για το σκοπό
αυτό Επιτροπής στο Σύστημα SRM ΔΕΗ.
7.1.2 Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι ηλεκτρονικοί
Φάκελοι Α (Τυπικά Στοιχεία) και Β (Τεχνική Προσφορά).
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το σύνολο των τυπικών στοιχείων και των
τεχνικών προσφορών είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα μέσω του συστήματος από
όλους τους διαγωνιζόμενους πλην τυχόν συγκεκριμένων και ειδικών στοιχείων που
έχουν συμπεριληφθεί με μέριμνα και ευθύνη του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την
παράγραφο 6.1.1.3 του παρόντος τεύχους, σε ειδικό ηλεκτρονικό υποφάκελο της
προσφοράς τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί καταλλήλως από αυτούς ως
«Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς» προς διασφάλιση των συμφερόντων τους,
καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, βιομηχανικό ή
επαγγελματικό κλπ απόρρητο. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος παραλείψει να
διαχωρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη στοιχεία της προσφοράς του η ΔΕΗ Α.Ε.
ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν δημοσιοποίησή τους μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών.
7.2

Τυπική Αξιολόγηση προσφορών

7.2.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει την
ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων ψηφιακών εγγράφων σύμφωνα με
την παράγραφο 6.2 του παρόντος Τεύχους. Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στον
ηλεκτρονικό Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν ψηφιακά έγγραφα, πέραν των
προβλεπομένων στη Διακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που
εμπίπτουν στην παράγραφο 5.3 του παρόντος Τεύχους.
7.2.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να
καλεί μέσω του συστήματος SRM τους προσφέροντες, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή
οποία δεν μπορεί χωρίς τη συναίνεση του διαγωνιζομένου να είναι μικρότερη από
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ψηφιακής κοινοποίησης
της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει
ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για το
συμμετέχοντα/ υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Συστήματος SRM ΔΕΗ, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει
η αρμόδια Επιτροπή.
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν
στο Φάκελο Α Υπεύθυνες Δηλώσεις νομιμοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης
συμμετοχής, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών και μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού ΕΕΕΣ καθώς και την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα
απορρίπτονται.
Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν προσφυγή δεν είναι
αποδεκτή.
Η ΔΕΗ ΑΕ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί με
την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων με τις συμπληρώσεις και
διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της
διακήρυξης.
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή συμπλήρωσή
της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το συμπεριλαμβανόμενο στη διακήρυξη
υπόδειγμα αυτής. Οι εκ των υστέρων σχετικές συμπληρώσεις / διευκρινίσεις δεν
αναπληρώνουν τα βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η εκδούσα αρχή, ο υπέρ
του οποίου παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμός της Εγγυητικής Επιστολής, τα
στοιχεία του διαγωνισμού και η υπογραφή του εκδότη, και ο μετέχων οφείλει να
υποβάλει με την προσφορά του.
7.2.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, αποφασίζει, για
όσες Προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω
μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Διακήρυξης ως προς την πληρότητα και την
επάρκεια των στοιχείων του ηλεκτρονικού Φακέλου Α των προσφορών.
7.2.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή καταχωρεί στο Σύστημα SRM ΔΕΗ τα ονόματα αυτών που
αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία, καθώς και τους λόγους που
αποκλείστηκε καθένας απ’ αυτούς. Στους τυχόν απορριφθέντες αποστέλλεται και
σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τους λόγους απόρριψης.
Σε περίπτωση υποβολής μέσω του συστήματος γραπτής αίτησης διαγωνιζομένου
για παροχή σχετικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 300 του ν. 4412/2016, που
αφορούν τη φάση αυτή ή οποιαδήποτε επόμενη φάση του διαγωνισμού, τα
αιτηθέντα στοιχεία γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την παραλαβή της αίτησης αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του
ίδιου άρθρου του παραπάνω νόμου.
7.3

Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών
Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται επί
αποδείξει, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (ΕΕΣ) στο Διαγωνισμό.
Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών
για την άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων. Επίσης μπορεί τα
στοιχεία αυτά να παραληφθούν από τον προσφέροντα και πριν από τη λήξη των
προθεσμιών αυτών, εφόσον ο Προσφέρων αποστείλει μέσω του Συστήματος
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Επιστολή ψηφιακά υπογεγραμμένη με την οποία θα δηλώνει ότι παραιτείται από το
δικαίωμα υποβολής προσφυγών και εν γένει άσκησης ενδίκων βοηθημάτων. Σε
αντίθετη περίπτωση οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στη Διαδικασία θα
επιστραφούν στον Προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης επί
των προσφυγών/ενδίκων βοηθημάτων αυτού.
Η οικονομική προσφορά παραμένει στο σύστημα χωρίς να είναι προσβάσιμη από
οποιονδήποτε.
Άρθρο 8
Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών
8.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών
8.1.1

Στάδια διαδικασίας αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε τρία διαδοχικά στάδια:
- Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων επιλογής, τεχνικών στοιχείων προσφορών και
κριτηρίων ανάθεσης
- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών

8.1.2

Επικοινωνία Επιτροπής με προσφέροντες
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:
α. Μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους προσφέροντες μέσω του πεδίου
«Ερωτήσεις & Απαντήσεις» του Συστήματος SRM ΔΕΗ, για την παροχή,
εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή θα εκτιμά κατά περίπτωση και η
οποία δεν μπορεί, χωρίς τη συναίνεση του διαγωνιζομένου, να είναι
μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής
πρόσκλησης,
αναγκαίων
διευκρινίσεων
επί
των
ήδη
υποβληθέντων στοιχείων και εγγράφων, και υποβολή συμπληρωματικών
στοιχείων τεκμηρίωσης, σχετικά με το τεχνικό μέρος της προσφοράς, υπό
τον όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές δεν αλλοιώνουν τις συγκεκριμένες
απαιτήσεις της Διακήρυξης και δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση
αντιπροσφορά. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται
χωρίς να έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεν λαμβάνεται υπόψη.
Επίσης, μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να λαμβάνει υπόψη
και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την
κρίση της.
β. Καταχωρεί στο Σύστημα SRM ΔΕΗ, ανά στάδιο της αξιολόγησης τα
αποτελέσματα αυτής για κάθε προσφέροντα με αιτιολόγηση της κρίσης της
σύμφωνα με την παράγραφο 2.β του άρθρου 300 του ν. 4412/2016,
συμπεριλαμβανομένης
σχετικής
συνοπτικής
τεκμηρίωσης
της
βαθμολόγησης των προσφορών καθώς και της αιτιολόγησης τυχόν
απόρριψης προσφορών.
Η καταχώρηση των αποτελεσμάτων γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα
στους διαγωνιζόμενους.

8.2

Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές
απαιτήσεις και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Διακήρυξης.
Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και
αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο
Φάκελο Β, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε προσφέροντος
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ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη
δυνατότητά του να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης έγκαιρα, με
πληρότητα και αρτιότητα.
8.3

Αποτελέσματα τεχνικής αξιολόγησης
Η αρμόδια Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη
Διακήρυξη, αποφασίζει για όσες Προσφορές τυχόν θα πρέπει να απορριφθούν
και περατώνοντας την Τεχνική Αξιολόγηση στη συνέχεια ενημερώνει τους
προσφέροντες σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην πιο πάνω παράγραφο
8.1.2.β.
Οι Προσφέροντες, των οποίων απορρίπτονται οι προσφορές τους, έχουν δικαίωμα
προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος Τεύχους.

Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς και μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών
για την άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων ή σε περίπτωση που
ασκηθούν, μετά την έκδοση απόφασης επί των ενδίκων αυτών βοηθημάτων, ο
Διαγωνιζόμενος δύναται να ζητήσει με ψηφιακή επιστολή μέσω του συστήματος SRM την
απόσυρση της οικονομικής προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή εξουσιοδοτημένος
χρήστης της ΔΕΗ ενεργοποιεί στο Σύστημα τη δυνατότητα αυτή του διαγωνιζομένου.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν υποβάλει το ως άνω αίτημα εντός τριών (3) μηνών, η
οικονομική προσφορά παραμένει στο σύστημα χωρίς να είναι προσβάσιμη από
οποιονδήποτε. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής διαβιβάζεται στον εκδότη αυτής.
8.4

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
8.4.1 Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων
Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν αποδεκτές
μετά την τυπική και τεχνική αξιολόγηση, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από
την αρμόδια Επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα έχει προκαθοριστεί
στο Σύστημα SRM ΔΕΗ με βάση την εξέλιξη της τεχνικής αξιολόγησης των
προσφορών.
Οι οικονομικές προσφορές θα είναι προσβάσιμες από τους συμμετέχοντες
στο φάκελο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ των cfolders εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος.
8.4.2 Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή:
α. ελέγχει την ορθότητα των υποβληθέντων οικονομικών
σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 του παρόντος Tεύχους.

προσφορών

β. ελέγχει εάν οι Προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και
Οικονομικούς Όρους των Τευχών της Διακήρυξης. Σε περίπτωση
διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η Προσφορά θα απορριφθεί
οριστικά, η δε Επιτροπή θα ανακοινώσει εγγράφως στον υπόψη
Προσφέροντα την οριστική απόρριψη της Προσφοράς του.
γ. ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή τους,
σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος Τεύχους.
δ. προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των οικονομικά αποδεκτών
προσφορών με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Διακήρυξη και
υπολογίζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα.
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ε. ελέγχει την ορθότητα του παραγόμενου μέσω του Συστήματος SRM Πίνακα
Μειοδοσίας.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή διαπιστώσει σε
οποιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών απόκλιση μεταξύ τιμών
συμπληρωμένων από τους διαγωνιζόμενους στην ειδική φόρμα του
Συστήματος SRM ΔΕΗ και της επισυναφθείσας σε αυτό ψηφιακά
υπογεγραμμένης αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, επανακαταρτίζει τον
Πίνακα Μειοδοσίας με τις τιμές της ψηφιακά υπογεγραμμένης οικονομικής
προσφοράς και αναρτά το διορθωμένο Συγκριτικό Πίνακα στο Σύστημα.
8.4.3 Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα αναφερόμενα
στην παραπάνω παράγραφο 8.4.2, αποτελεί το συγκριτικό τίμημα της
προσφοράς, με βάση το οποίο καθορίζεται η σειρά μειοδοσίας.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει της οποίας
θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας. Η κλήρωση διενεργείται μετά από
σχετική έγκαιρη ειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων των αποδεκτών
μειοδοτών, εφόσον το επιθυμούν.
8.5

Αποδεικτικά νομιμοποίησης
μειοδότη/των

και

μη

συνδρομής

λόγων

αποκλεισμού

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον καθορισμό της
σειράς μειοδοσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους
του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας
κλήρωσης, σε περίπτωση πλειόνων μειοδοτών λόγω ισοδυναμίας των προσφορών,
καθώς και της εκδίκασης τυχόν προσφυγών από την αρμόδια Επιτροπή προσκαλείται
ο προσφέρων για τον οποίο πρόκειται να προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός
προθεσμίας κατά μέγιστο είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, που του
αποστέλλεται εγγράφως με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή ηλεκτρονικά, να προσκομίσει τα
αποδεικτικά της παραγράφου 6.2.4.1 του παρόντος Τεύχους με τίτλο «προσκόμιση
δικαιολογητικών και στοιχείων».
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν
ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας
υποβολής των δικαιολογητικών. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται
για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών.
Τα υπόψη δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που
διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα συνημμένα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι
τοποθετημένα μέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά)
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α)
β)
γ)
δ)

Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά νομιμοποίησης και ανυπαρξίας
αποκλεισμού».
Ο αριθμός και η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
Το αντικείμενο του Διαγωνισμού

λόγων

Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής. Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στο μειοδότη να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
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έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν (αποστολή επιστολής έντυπης ή ψηφιακής (e-mail)
ή τηλεομοιοτυπίας (fax)). Η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία
κατά μέγιστο άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.
Όταν ο μειοδότης προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων αποδεικτικών
στοιχείων, τότε προσκαλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν παραδεκτή
προσφορά να προσέλθουν σε καθορισμένο χρόνο και τόπο να λάβουν γνώση
(θέαση) αυτών.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, μετά τη χορηγηθείσα παράταση, δεν
υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, τεκμαίρεται ο
αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία και ζητείται από το συμμετέχοντα με
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
των ειδικών κριτηρίων της σύμβασης να προσκομίσει τα υπόψη δικαιολογητικά. Αν
κανένας από τους συμμετέχοντες δεν υποβάλλει - προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Πριν από την κοινοποίηση στον υποψήφιο ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης αυτός
προσκαλείται από τη ΔΕΗ Α.Ε. και υποχρεούται να επικαιροποιήσει όσα εκ των υπόψη
δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού έχει παρέλθει η ισχύς τους καθώς και
τις σχετικές δηλώσεις.
Άρθρο 9
Προσφυγές Προσφερόντων
9.1

Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας
μεταξύ της ΔΕΗ ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονομικών Φορέων, ισχύουν οι
διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και
του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΠΔ 39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017), όπως εκάστοτε
ισχύουν.

9.2

Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και μέσω της λειτουργικότητας «Συνεργασία»
του Συστήματος SRM ΔΕΗ, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

9.3

Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 39/2017, στο οποίο
επισυνάπτονται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)
ή αντίστοιχου:
-

το σχετικό έγγραφο της προσφυγής, στην αρχή της ονομασίας του οποίου
πρέπει να αναγράφεται «προδικαστική προσφυγή». Η προσφυγή πρέπει να
φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.4
του τεύχους 1 της Διακήρυξης.
-

Τα σχετικά αποδεικτικά καταβολής του παραβόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017.

9.4

Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της
από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9.5

Μέσω του Συστήματος SRM ΔΕΗ ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα από την
Επιχείρηση κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος, για την υποβληθείσα προσφυγή.
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9.6

Η απόφαση της Αρχής αναρτάται από την Επιχείρηση στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού μέσω του κοινόχρηστου ηλεκτρονικού φακέλου «Συνεργασία» του
Συστήματος SRM ΔΕΗ, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του Συστήματος
σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον οικείο προσφεύγοντα.
Άρθρο 10
Κατακύρωση – Ματαίωση Διαδικασίας.
Αναγγελία Ανάθεσης

10.1 Η Διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός της από τα
εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και
τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές από το μειοδότη.
10.2 Η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του
Συστήματος SRM ΔΕΗ στον Ανάδοχο με επιστολή με την οποία καλείται
να
προσκομίσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και
πιστοποιητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την υπογραφή
σύμβασης αναλόγου ύψους.
Ταυτόχρονα η ως άνω ανάθεση της σύμβασης αναγγέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του
Συστήματος SRM ΔΕΗ και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν
αποδεκτές προσφορές.
Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος SRM ΔΕΗ, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.γ του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτήσεως
προσφέροντος, για τον επιλεγέντα υποψήφιο ανάδοχο με αναφορά στα
χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα της προσφοράς του, μέσα σε εύλογη
προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από
την ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης.
10.3 Σε περίπτωση σύμπραξης / ένωσης νομικών προσώπων, η κατακύρωση θα γίνει στο
όνομα όλων των μελών της σύμπραξης και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό
σύμφωνα με την οποία τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της
ΔΕΗ Α.Ε. ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. η
ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης.
10.4 Σε περίπτωση Ομίλου νομικών προσώπων η Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να είναι
διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη
του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. Στην
αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά του Αναδόχου δεν πληροί την ανωτέρω
προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να
περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την
υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου
του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.
10.5

Η ΔΕΗ ΑΕ ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον:
α.

απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων.

β.

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης.
10.6 Επίσης, η ΔΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα :
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10.6.1

10.6.2

να ματαιώσει τη Διαδικασία σύναψης σύμβασης στο σύνολο ή σε μέρος αυτής,
εφόσον κρίνει ότι:
α.

η Διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με
συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος

β.

το αποτέλεσμα της Διαδικασίας είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση

γ.

ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής

δ.

μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης

ε.

δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας

να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή
η παράλειψη.
Άρθρο 11
Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης

11.1

Η σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών καταρτίζεται με βάση τους όρους της
Διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το
αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.

11.2

Παράλληλα ο Ανάδοχος καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει, εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

11.3

Πριν την υπογραφή της Σύμβασης, ο διαγωνιζόμενος ο οποίος έχει αναδειχθεί
μειοδότης, καλείται με σχετική επιστολή μέσα σε προθεσμία 10 ημερών και
υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωσή του, της παραγράφου 6.3.2 του
παρόντος τεύχους ως ακολούθως:
α) Πρωτότυπα πιστοποιητικά Ασφάλισης (Cover Notes), στα οποία να αναφέρονται
ρητά ο/οι αντασφαλιστές, καθώς και τυχόν ποσοστό ιδίας κράτησης της/των
ασφαλιστικών εταιρειών που καλύπτουν το 100% του κινδύνου, καθώς και το
ποσοστό συμμετοχής τους στον κίνδυνο.
β) Το παραπάνω πιστοποιητικό θα πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπη επιστολή
ενός εκάστου αντασφαλιστή προς την ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία θα
αναφέρεται ότι παρέχει αντασφαλιστική υποστήριξη, για ποσοστό …… του 100%
του κινδύνου (ήτοι ποσοστό ……… επί του συνολικού ανωτάτου ορίου κάλυψης,
που ανέρχεται σε € 50.000.000) βάσει του συνόλου των όρων της διακήρυξης, την
οποία δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η ηγέτιδα
αντασφαλιστική εταιρία (leader) θα πρέπει να έχει αξιολόγηση
τουλάχιστον
κατηγορίας Α και ποσοστό ανάληψης κινδύνου κατ’ ελάχιστο 15%. Οι λοιποί
αντασφαλιστές που συμμετέχουν στον κίνδυνο θα πρέπει να έχουν αξιολόγηση κατ’
ελάχιστον κατηγορίας A- (A minus).
Σε περίπτωση σύμπραξης ασφαλιστικών εταιριών, τα εκδοθέντα από την ηγήτρια
(Leader) εταιρία, Πιστοποιητικά Ασφάλισης (Cover Notes),θα πρέπει να φέρουν
την σφραγίδα και υπογραφή των λοιπών ασφαλιστικών εταιριών για το ποσοστό
συμμετοχής τους στον κίνδυνο. Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσέλθει
στην ως άνω προθεσμία, η Εταιρία δικαιούται να τον ορίσει έκπτωτο.

11.4

Μετά την διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης και την προσκόμιση της πιο
πάνω εγγυητικής, ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της εντός προθεσμίας η
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οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη
γνωστοποίηση μέσω του Συστήματος SRM της απόφασης ανάθεσης.
11.5

Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το
δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής του στο διαγωνισμό, ακολούθως δε να προχωρήσει σε
συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας για ανάδειξη
Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές
τους.
Άρθρο 12
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ ΑΕ

12.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό (υποβολή Προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του
Προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των
Τευχών της Διακήρυξης.
12.2

Η ΔΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των
Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης.
Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα της
Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η Προκήρυξη του
Διαγωνισμού.
12.3 Η ΔΕΗ ΑΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει
τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την
προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που
αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σε
οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια
αυτοί που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και υποβάλλουν Προσφορά, ανεξάρτητα αν
έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ
Α.Ε. από τη Διακήρυξη αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
12.4 Η Προσφορά των Προσφερόντων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της
Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ Α.Ε. και όχι ως αποδοχή πρότασής
της.
12.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε
εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειμένου
να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.
12.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς
όφελος της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των προσφορών,
να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους
Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους.

Συνημμένα:
- Παράρτημα Ι – Έντυπο οικονομικής Προσφοράς
- Παράρτημα ΙΙ - Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση σύμπραξης)
- Παράρτημα ΙΙΙ – Πίνακας Εμπειρίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αριθμός
Ασφαλιστηρίου:
1.

Λήπτης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ)
Ασφάλισης
Έδρα Λήπτη
της Ασφάλισης: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα Ελλάδα
ΑΦΜ / ΔΟΥ

2.

Περίοδος
Ασφάλισης:

Από:

(00:01)

Έως:

(24:00)

(ώρα Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερών)

3.

Όριο Ευθύνης

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών για όλους τους
Ασφαλισμένους για όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις και
επεκτάσεις κάλυψης, σωρευτικά, συμπεριλαμβανομένων
των εξόδων υπεράσπισης.
EUR 50.000.000

4.

Επιμέρους
Όρια Ευθύνης:

Ασφαλιστική κάλυψη 3.2. (Κάλυψη Εταιρείας για Κινητές
Αξίες) EUR 10.000.000
Ασφαλιστική κάλυψη 3.5. (Έξοδα Έκδοσης σε άλλη χώρα
) EUR 1.000.000
Ασφαλιστική κάλυψη 3.7 (Έξοδα Υπεράσπισης σχετικά με
Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές) EUR 50.000
Ασφαλιστική κάλυψη 3.8. (Προστασία Περιουσίας και
Ελευθερίας) EUR 1.000.000
Ασφαλιστική κάλυψη 3.9. (Έξοδα Προστασίας και
Αποκατάστασης Φήμης) : EUR 1.000.000
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.6 (Επείγοντα
Έξοδα Υπεράσπισης) : EUR 1.000.000
Για το σύνολο των Εξόδων Υπεράσπισης, σε σχέση με
απαιτήσεις από Άδικη Πράξη που αφορούν Περιστατικό
Ρύπανσης σωρευτικά : EUR 5.000.000
Επέκταση κάλυψης Δικηγόρων με Έμμισθη Εντολή :
EUR 15.000.000
Επέκταση κάλυψης της Εταιρείας για απαιτήσεις σχετικά με
Εργατική Πρακτική (EPLI Entity cover) : EUR 10.000.000

5.

Προστασία Μη
Εκτελεστικών
μελών του Δ.Σ

6.

Απαλλαγή

Τα επιμέρους όρια ευθύνης περιλαμβάνονται στο Όριο
Ευθύνης και σε καμία περίπτωση δεν το αυξάνουν.
Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης για κάθε ένα από τα Μη
Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ του Λήπτη της Ασφάλισης και
αθροιστικά :
EUR 1.000.000

Για απαιτήσεις κατά των ασφαλιζόμενων ατόμων του
κατόχου του ασφαλιστηρίου και των καλυπτόμενων
θυγατρικών του παγκοσμίως EUR 0 – για κάθε απαίτηση
Για απαιτήσεις κατά των ασφαλιζόμενων ατόμων του

κατόχου του ασφαλιστηρίου και των καλυπτόμενων
θυγατρικών του όσον αφορά την αποκατάσταση της
εταιρίας (απόδοση δαπανηθέντων) της εταιρίας
παγκοσμίως εκτός ΗΠΑ και Καναδά. EUR 50.000 για κάθε
απαίτηση
Για την κάλυψη της Εταιρίας για απαιτήσεις σχετικά με τις
Κινητές Αξίες (Securities Claims Entity Cover) EUR
100.000 για κάθε απαίτηση
Για απαιτήσεις κατά των ασφαλιζόμενων ατόμων του
κατόχου του ασφαλιστηρίου και των καλυπτόμενων
θυγατρικών του όσον αφορά την αποκατάσταση (απόδοση
δαπανηθέντων) της εταιρίας για απαιτήσεις σε ΗΠΑ και
Καναδά. USD 150.000 για κάθε απαίτηση

7.

Ετήσιο Ολικό
Ασφάλιστρο

Για την κάλυψη της εταιρίας για απαιτήσεις σχετικά με
Εργατική Πρακτική (EPLI Entity cover) EUR 50.000 για
κάθε απαίτηση
Είναι το ποσό των:
το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
Καθαρά ασφάλιστρα:
Δικαίωμα συμβολαίου:
Φ.Α.:

8.

9.

Ημερομηνία
Αναδρομικής
Ισχύος:
Ασφαλιστικές
Καλύψεις

1950

Ο Ασφαλιστής παρέχει σύμφωνα με τους όρους του
Ασφαλιστηρίου τις ακόλουθες καλύψεις μόνο εφόσον δίπλα
από αυτές υπάρχει η λέξη «ισχύει»
Ασφαλιστική κάλυψη 3.1
Ασφαλιστική κάλυψη 3.2
Ασφαλιστική κάλυψη 3.3
Ασφαλιστική κάλυψη 3.4
Ασφαλιστική κάλυψη 3.5
Ασφαλιστική κάλυψη 3.6
Ασφαλιστική κάλυψη 3.7
Ασφαλιστική κάλυψη 3.8
Ασφαλιστική κάλυψη 3.9
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.1
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.2
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.3
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.4
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.5
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.6

Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει

10. Ασφαλιστής

Διεύθυνση
Ασφαλιστή

11. Γεωγραφικά

Όρια Κάλυψης

12. Συνημμένοι

ειδικοί Όροι

Παγκοσμίως
Εξαίρεση Ρύπανσης
Τροποποίηση Ορισμού 3.2 Κάλυψη Εταιρίας για Κινητές Αξίες
Τροποποίηση Ορισμού 3.5 Έξοδα Έκδοσης
Τροποποίηση Ορισμού 3.8 Προστασία Περιουσίας και Ελευθερίας
Τροποποίηση Ορισμού 3.9 Έξοδα Προστασίας και
Αποκατάστασης Φήμης
6. Τροποποίηση πρόσθετης συμπληρωματικής κάλυψης 4.3 Ισόβια
Προστασία Απερχομένων Στελεχών
7. Τροποποίηση απαίτησης 7.1 Γνωστοποίηση Απαιτήσεων και
Περιστατικών
8. Λοιποί Ειδικοί Όροι
9. Επέκταση κάλυψης Δικηγόρων με Έμμισθη Εντολή
10. Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για Εργατική Πρακτική
11. Εξαίρεση απαιτήσεων Antitrust
12. Asbestos Exclusion
13. Toxic Mould Exclusion
14. Διαδικασία κατά την αναγγελία Απαίτησης
15. Language Declaration Clause

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :
ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αριθμητικώς

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ολογράφως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
(Συμπληρώνεται από τον Συμμετέχοντα)
Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρίας ______________________________________
Διεύθυνση ________________________________________________________
Τηλέφωνο/ Fax /e-mail ______________________________________________
Αφορά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια D&O
Στοιχεία Έργου

Αριθμός Έργων
1 από (πλήθος)

Ασφαλιζόμενη
Επιχείρηση
Έναρξη / Λήξη
Έδρα Ασφαλιζόμενης
Επιχείρησης
Όριο Κάλυψης D&O
Ασφαλιστηρίου
Ποσοστό Συμμετοχής
του Διαγωνιζόμενου
Ονοματεπώνυμο για
επικοινωνία
Διεύθυνση/
Τηλέφωνο / fax
/e-mail
Παρατηρήσεις –
Άλλες Πληροφορίες

2 από (πλήθος)

… από (πλήθος)

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Διακήρυξη :

520-18-Δ-00002

Ημερομηνία:

23-04-2018

Αντικείμενο :

Παροχή
υπηρεσιών
ασφάλισης αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων των Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, του
Συμβουλίου Διεύθυνσης, του
Νομικού
Συμβούλου
και
Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και
της θυγατρικής της Εταιρείας
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 5

BusinessGuard Premier
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟ 2 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

BUSINESSGUARD PREMIER–
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αριθμός
Ασφαλιστηρίου:
1.

Λήπτης
Ασφάλισης
Έδρα Λήπτη της
Ασφάλισης:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ)

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα Ελλάδα

ΑΦΜ / ΔΟΥ
2.

Περίοδος
Ασφάλισης:

Από:

(00:01)

Έως:

(24:00)

(ώρα Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερών)
3.

Όριο Ευθύνης

Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών για όλους τους
Ασφαλισμένους για όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις και
επεκτάσεις κάλυψης, σωρευτικά, συμπεριλαμβανομένων των
εξόδων υπεράσπισης.
EUR 50.000.000

4.

Επιμέρους Όρια
Ευθύνης:

Ασφαλιστική κάλυψη 3.2. (Κάλυψη Εταιρείας για Κινητές
Αξίες) EUR 10.000.000
Ασφαλιστική κάλυψη 3.5. (Έξοδα Έκδοσης σε άλλη χώρα )
EUR 1.000.000
Ασφαλιστική κάλυψη 3.7 (Έξοδα Υπεράσπισης σχετικά με
Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές) EUR 50.000
Ασφαλιστική κάλυψη 3.8. (Προστασία Περιουσίας και
Ελευθερίας) EUR 1.000.000
Ασφαλιστική κάλυψη 3.9. (Έξοδα Προστασίας και
Αποκατάστασης Φήμης) : EUR 1.000.000
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.6 (Επείγοντα Έξοδα
Υπεράσπισης) : EUR 1.000.000
Για το σύνολο των Εξόδων Υπεράσπισης, σε σχέση με
απαιτήσεις από Άδικη Πράξη που αφορούν Περιστατικό
Ρύπανσης σωρευτικά : EUR 5.000.000

Επέκταση κάλυψης Δικηγόρων με Έμμισθη Εντολή :
EUR 15.000.000
Επέκταση κάλυψης της Εταιρείας για απαιτήσεις σχετικά με
Εργατική Πρακτική (EPLI Entity cover) : EUR 10.000.000
Τα επιμέρους όρια ευθύνης περιλαμβάνονται στο Όριο
Ευθύνης και σε καμία περίπτωση δεν το αυξάνουν.
5.

Προστασία Μη
Εκτελεστικών
μελών του Δ.Σ

Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης για κάθε ένα από τα Μη
Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ του Λήπτη της Ασφάλισης και
αθροιστικά :
EUR 1.000.000

6.

Απαλλαγή
Για απαιτήσεις κατά των ασφαλιζόμενων ατόμων του κατόχου
του ασφαλιστηρίου και των καλυπτόμενων θυγατρικών του
παγκοσμίως EUR 0 – για κάθε απαίτηση
Για απαιτήσεις κατά των ασφαλιζόμενων ατόμων του κατόχου
του ασφαλιστηρίου και των καλυπτόμενων θυγατρικών του
όσον αφορά την αποκατάσταση της εταιρίας (απόδοση
δαπανηθέντων) της εταιρίας παγκοσμίως εκτός ΗΠΑ και
Καναδά. EUR 50.000 για κάθε απαίτηση
Για την κάλυψη της Εταιρίας για απαιτήσεις σχετικά με τις
Κινητές Αξίες (Securities Claims Entity Cover) EUR 100.000
για κάθε απαίτηση
Για απαιτήσεις κατά των ασφαλιζόμενων ατόμων του κατόχου
του ασφαλιστηρίου και των καλυπτόμενων θυγατρικών του
όσον αφορά την αποκατάσταση (απόδοση δαπανηθέντων) της
εταιρίας για απαιτήσεις σε ΗΠΑ και Καναδά. USD 150.000
για κάθε απαίτηση
Για την κάλυψη της εταιρίας για απαιτήσεις σχετικά με
Εργατική Πρακτική (EPLI Entity cover) EUR 50.000 για κάθε
απαίτηση

7.

Ετήσιο Ολικό
Ασφάλιστρο

Είναι το ποσό των:
το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
Καθαρά ασφάλιστρα:
Δικαίωμα συμβολαίου:
Φ.Α.:

8.

Ημερομηνία
Αναδρομικής
Ισχύος:

1950

9.

Ασφαλιστικές
Καλύψεις

Ο Ασφαλιστής παρέχει σύμφωνα με τους όρους του
Ασφαλιστηρίου τις ακόλουθες καλύψεις μόνο εφόσον δίπλα από
αυτές υπάρχει η λέξη «ισχύει»
Ασφαλιστική κάλυψη 3.1
Ασφαλιστική κάλυψη 3.2
Ασφαλιστική κάλυψη 3.3
Ασφαλιστική κάλυψη 3.4
Ασφαλιστική κάλυψη 3.5
Ασφαλιστική κάλυψη 3.6
Ασφαλιστική κάλυψη 3.7
Ασφαλιστική κάλυψη 3.8
Ασφαλιστική κάλυψη 3.9
Πρόσθετη συμπληρωματική
Πρόσθετη συμπληρωματική
Πρόσθετη συμπληρωματική
Πρόσθετη συμπληρωματική
Πρόσθετη συμπληρωματική
Πρόσθετη συμπληρωματική

κάλυψη
κάλυψη
κάλυψη
κάλυψη
κάλυψη
κάλυψη

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει
Ισχύει

10. Ασφαλιστής
Διεύθυνση
Ασφαλιστή
11. Γεωγραφικά
Όρια Κάλυψης
12. Συνημμένοι
ειδικοί Όροι

Παγκοσμίως

1.
2.
3.
4.
5.

Εξαίρεση Ρύπανσης
Τροποποίηση Ορισμού 3.2 Κάλυψη Εταιρίας για Κινητές Αξίες
Τροποποίηση Ορισμού 3.5 Έξοδα Έκδοσης
Τροποποίηση Ορισμού 3.8 Προστασία Περιουσίας και Ελευθερίας
Τροποποίηση Ορισμού 3.9 Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης
Φήμης

6. Τροποποίηση πρόσθετης συμπληρωματικής κάλυψης 4.3 Ισόβια
Προστασία Απερχομένων Στελεχών

7. Τροποποίηση απαίτησης 7.1 Γνωστοποίηση Απαιτήσεων και
Περιστατικών

8. Λοιποί Ειδικοί Όροι
9. Επέκταση κάλυψης Δικηγόρων με Έμμισθη Εντολή
10. Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για Εργατική Πρακτική
11. Εξαίρεση απαιτήσεων Antitrust
12. Asbestos Exclusion
13. Toxic Mould Exclusion
14. Διαδικασία κατά την αναγγελία Απαίτησης
15. Language Declaration Clause

Τόπος:

Τόπος:

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

O Aσφαλιστής

O Λήπτης της Ασφάλισης

2.

2.1

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Αν το περιεχόμενο του
Ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την πρόταση
ασφάλισης καθώς και από οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, ο Λήπτης της
Ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται αποκλειστικά
και μόνο με τη συμπλήρωση και αποστολή του συνημμένου υποδείγματος Α’
(δήλωση εναντίωσης) με συστημένη επιστολή στα κεντρικά γραφεία του
Ασφαλιστή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του
Ασφαλιστηρίου.

2.2

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν παρέλαβε το ειδικό έντυπο
πληροφοριών με τις προβλεπόμενες από το νόμο πληροφορίες κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης ασφάλισης, έχει δικαίωμα εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό
ασκείται αποκλειστικά και μόνο με την συμπλήρωση και αποστολή του
συνημμένου υποδείγματος Β’ (δήλωση εναντίωσης) με συστημένη επιστολή στα
κεντρικά γραφεία του Ασφαλιστή, εντός δεκατεσσάρων ημερών (14) από την
ημερομηνία παράδοσης του Ασφαλιστηρίου.

2.3

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Εάν η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου είναι μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο
Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους
παραπάνω, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο εντός δεκατεσσάρων (14)
ημερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται
αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη δήλωση που αποστέλλεται στα κεντρικά
γραφεία του Ασφαλιστή.
Εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετικά, η παράδοση και παραλαβή του
Ασφαλιστηρίου τεκμαίρεται από την καταβολή του ασφαλίστρου.

2.4

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω
δικαιώματα (εναντίωσης ή υπαναχώρησης), το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από
την αρχή σαν να μην είχε ποτέ συναφθεί, από την ημέρα παραλαβής της
δήλωσης εναντίωσης ή της δήλωσης υπαναχώρησης από τον Ασφαλιστή.
Τυχόν ασφάλιστρο που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημέρα της εναντίωσης ή
της υπαναχώρησης θα επιστρέφεται στον Λήπτη της Ασφάλισης.
Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να
ασκηθεί εάν έχει ήδη γνωστοποιηθεί Απαίτηση στον Ασφαλιστή, σύμφωνα με
τους όρους του Ασφαλιστηρίου, πριν από την παραλαβή της ως άνω δήλωσης
εναντίωσης ή υπαναχώρησης.

BUSINESSGUARD PREMIER –
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έναντι καταβολής του Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου, ο Ασφαλιστής και ο
Λήπτης της Ασφάλισης συμφωνούν τα ακόλουθα:
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΡΗΤΡΑ CLAIMS MADE).

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται μόνο για Απαιτήσεις που εγείρονται
για πρώτη φορά κατά την Περίοδο Ασφάλισης και γνωστοποιούνται σύμφωνα με
τους όρους του Ασφαλιστηρίου.
3.1

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο Ασφαλιστής θα:
(i)
Αποζημιώσει το Ασφαλισμένο Πρόσωπο για τη Ζημία ή θα καταβάλει
για λογαριασμό του Ασφαλισμένου Προσώπου το ποσό της Ζημίας στο
μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο δεν έχει αποζημιωθεί από την
Εταιρεία.
(ii) Αποζημιώσει την Εταιρεία για τη Ζημία που υπέστη το Ασφαλισμένο
Πρόσωπο στο μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο έχει αποζημιωθεί
από την Εταιρεία.

3.2

ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τη Ζημία που υπέστη η ίδια
από Απαίτηση Κινητών Αξιών.

3.3

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Έρευνας που πραγματοποίησε το
Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

3.4

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει για λογαριασμό κάθε Μη Εκτελεστικού Μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης, το οποίο τελεί υπό
την ιδιότητα αυτή κατά την Περίοδο Ασφάλισης, τη Ζημία που αυτό υπέστη
μέχρι το Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης και στο μέτρο που δεν έχει αποζημιωθεί
από την Εταιρεία και δεν αποτελεί αντικείμενο καμίας άλλης ασφάλισης.

3.5

ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Έκδοσης που πραγματοποίησε το
Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

3.6

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ο Ασφαλιστής θα:
(i)
Αποζημιώσει το Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού για τη Ζημία ή
θα καταβάλλει για λογαριασμό του Διευθυντή Ανεξάρτητου
Οργανισμού το ποσό της Ζημίας στο μέτρο που ο Διευθυντής
Ανεξάρτητου Οργανισμού δεν έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία, από
τον Ανεξάρτητο Οργανισμό ή από άλλο ασφαλιστήριο.
(ii) Αποζημιώσει την Εταιρεία για τη Ζημία που υπέστη ο Διευθυντής
Ανεξάρτητου Οργανισμού στο μέτρο που ο Διευθυντής Ανεξάρτητου
Οργανισμού έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία.

3.7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Υπεράσπισης που πραγματοποίησε το
Ασφαλισμένο Πρόσωπο για κάθε Απαίτηση σχετικά με Σωματικές Βλάβες
και/ή Υλικές Ζημιές, μέχρι το Επιμέρους Όριο Ευθύνης που αναγράφεται
στο στοιχείο 4 του Πίνακα Ασφάλισης.

3.8

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει (i) τα Έξοδα Εγγύησης και (ii) τα Έξοδα
Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα που
πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

3.9

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΗΜΗΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης
Φήμης που πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

4.1

ΝΕΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται αυτόματα σε κάθε Θυγατρική, την
οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης αποκτά ή ιδρύει μετά την έναρξη κάλυψης
του Ασφαλιστηρίου, εκτός αν αυτή η Θυγατρική έχει προς διαπραγμάτευση
Κινητές Αξίες της σε χρηματιστήριο αξιών ή άλλη οργανωμένη αγορά των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Για κάθε εταιρεία που το συνολικό μεικτό ενεργητικό της είναι μεγαλύτερο από
το 25% του συνολικού μεικτού ενεργητικού του Λήπτη της Ασφάλισης, κατά
την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου, η πρόσθετη συμπληρωματική
κάλυψη 4.1 ισχύει αυτόματα για διάρκεια 60 ημερών από τη στιγμή που η
εταιρεία αυτή γίνεται Θυγατρική ή έως τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης,
όποια εκ των δύο χρονικών περιόδων είναι μικρότερη. Μετά το πέρας των 60
ημερών η εταιρεία παύει να θεωρείται Θυγατρική για τους σκοπούς του
Ασφαλιστηρίου. Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης ζητήσει για την εταιρεία
αυτή επέκταση της κάλυψης για περίοδο άνω των 60 ημερών, και εφόσον
υποβάλλει στον Ασφαλιστή επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση του
ασφαλιστικού κινδύνου, ο Ασφαλιστής δύναται αλλά δεν υποχρεούται να
επεκτείνει την κάλυψη σύμφωνα με όρους που θα υποβάλλει στο Λήπτη της
Ασφάλισης. Προϋπόθεση για να εκδοθεί πρόσθετη πράξη που θα προσαρτάται
στο Ασφαλιστήριο και θα επεκτείνει την κάλυψη για περίοδο άνω των 60

ημερών, είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης να αποδεχτεί τους όρους του
Ασφαλιστή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σχετικού επασφάλιστρου.
Η κάλυψη οποιασδήποτε Απαίτησης που αφορά σε ή σχετίζεται με οποιαδήποτε
Θυγατρική προϋποθέτει ότι η Άδικη Πράξη έλαβε χώρα κατά τη χρονική
περίοδο που η εταιρεία ήταν Θυγατρική του Λήπτη της Ασφάλισης.

4.2

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται αυτόματα Πρόσθετη Περίοδο
Γνωστοποίησης διάρκειας 5 ετών από το λήξη της Περιόδου Ασφάλισης
εφόσον το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί και δεν αντικατασταθεί από κανενός
άλλου είδους ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης.

4.3

ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Ασφαλιστής θα παρέχει Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης ισόβιας
διάρκειας για κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο που κατά τη διάρκεια της
Περιόδου Ασφάλισης αποχωρεί από τη θέση του ή συνταξιοδοτείται εφόσον
το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί και δεν αντικατασταθεί ή στην περίπτωση που
το ασφαλιστήριο ανανέωσης ή αντικατάστασης δεν καλύπτει τα απερχόμενα
στελέχη. Η επέκταση 4.3 δεν ισχύει στην περίπτωση που το Ασφαλισμένο
Πρόσωπο αποχωρεί ή συνταξιοδοτείται εξαιτίας Αλλαγής Ελέγχου.

4.4

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη Ζημία, που προκύπτει από Απαίτηση που
αφορά το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, η οποία εγείρεται για πρώτη φορά κατά
των κληρονόμων, κληροδόχων ή καταπιστευματοδόχων του, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή θα καλυπτόταν από το Ασφαλιστήριο εάν στρεφόταν
κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου.

4.5

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη Ζημία, που προκύπτει από Απαίτηση που
αφορά το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, η οποία εγείρεται για πρώτη φορά κατά
του νομίμου συζύγου του, υπό την προϋπόθεση ότι η Απαίτηση θα καλυπτόταν
από το Ασφαλιστήριο, αν στρεφόταν κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου,
και αφορά αποζημίωση για την είσπραξη της οποίας δύναται να γίνει εκτέλεση
κατά περιουσίας, η οποία ανήκει (ή τεκμαίρεται ότι ανήκει) από κοινού στο
Ασφαλισμένο Πρόσωπο και τον / την
νόμιμο σύζυγο, ή περιουσιακού
στοιχείου(ων), που έχει μεταβιβαστεί από το Ασφαλισμένο Πρόσωπο στον /
στην νόμιμο σύζυγο.

4.6

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Εάν δεν είναι δυνατό να ληφθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος η
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή για τα Έξοδα Υπεράσπισης
που απαιτούνται επειγόντως σε σχέση με Απαίτηση, ο Ασφαλιστής θα εγκρίνει
εκ των υστέρων αυτά μέχρι του επιμέρους ορίου ευθύνης που αναγράφεται στο
στοιχείο 4 του πίνακα ασφάλισης .

5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

5.1

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει
Ασφαλιστηρίου, αναφορικά με Ζημία που αφορά σε ή σχετίζεται με:

του

(i)

την με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση οποιουδήποτε κέρδους ή ωφέλειας,
στην οποία ο Ασφαλισμένος δεν είχε νόμιμο δικαίωμα, ή

(ii)

δόλια πράξη ή παράλειψη.

Οι εξαιρέσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο εφόσον αποδεικνύονται τελεσίδικα με
δικαστική απόφαση, ή με απόφαση αρμόδιας διοικητικής ή άλλης αρχής ή
οργάνου, καθώς και με σχετική δικαστική ή εξώδικη ομολογία του
Ασφαλισμένου.
Προκειμένου να εξακριβωθεί η εφαρμογή της εξαίρεσης 5.1, η πράξη ή
παράλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των Ασφαλισμένων δεν θα βαρύνει τα
άλλα Ασφαλισμένα Πρόσωπα.

5.2

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει του
Ασφαλιστηρίου, αναφορικά με Ζημία που αφορά σε,προκύπτει από ή
σχετίζεται με:
(i)

Άδικη Πράξη η οποία τελέσθηκε πριν την Ημερομηνία Αναδρομικής
Ισχύος κάλυψης

(ii)

Πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες
Πράξεις, οι οποίες αναφέρονται σε ή σχετίζονται με Απαίτηση που έχει
γνωστοποιηθεί στα πλαίσια άλλου ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου
του ασφαλιστήριου, του οποίου το Ασφαλιστήριο αποτελεί ανανέωση ή
αντικατάσταση, ή

(iii)

Πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες
Πράξεις, οι οποίες αναφέρονται σε ή σχετίζονται με γεγονότα που εύλογα
μπορούν να οδηγήσουν σε Απαίτηση και έχουν γνωστοποιηθεί στα
πλαίσια άλλου ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστήριου,
του οποίου το Ασφαλιστήριο αποτελεί ανανέωση ή αντικατάσταση. ή

(iv)

Εκκρεμή
διαδικασία
πριν
από
την
ημερομηνία
έναρξης
του
Ασφαλιστηρίου. Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση εφαρμόζεται ακόμα και αν
η εκκρεμής διαδικασία ξεκίνησε μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής
Ισχύος αλλά πριν την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου ή

(v)

Τα ίδια πραγματικά
διαδικασίας.

περιστατικά

με

αυτά

της

ανωτέρω

εκκρεμούς

Για τους σκοπούς των εξαιρέσεων 5.2(iv) και 5.2(v), ο όρος «διαδικασία»
περιλαμβάνει ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, κάθε αστική, ποινική, διοικητική
δίκη ή διαιτησία ή άλλη συναφή διαδικασία ή επίσημη ανάκριση, εξέταση,
έρευνα από ελεγκτική ή εποπτική ή άλλη αρμόδια κρατική αρχή οποιασδήποτε
δικαιοδοσίας.

5.3

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει του
Ασφαλιστηρίου, αναφορικά με Ζημία που αφορά σε ή σχετίζεται με
Σωματικές βλάβες και Υλικές Ζημίες. Η παρούσα εξαίρεση δε θα εφαρμόζεται
για τη Ζημία που καλύπτεται από την ασφαλιστική κάλυψη 3.7 Έξοδα
Υπεράσπισης σχετικά με Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές

5.4

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΠΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται να αποζημιώσει ή να καταβάλλει οποιοδήποτε
ποσό σε σχέση με Απαίτηση ΗΠΑ που ηγέρθη από ή για λογαριασμό:

οποιουδήποτε Ασφαλισμένου

(α)

(β)
Ανεξάρτητου Οργανισμού στον οποίο οποιοδήποτε Ασφαλισμένο
Πρόσωπο διατελεί ή διατέλεσε Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού.
Η παρούσα εξαίρεση δε θα εφαρμόζεται:
(i)

αναφορικά με τα Έξοδα Υπεράσπισης οποιουδήποτε Ασφαλισμένου
Προσώπου

(ii)

σε Απαιτήσεις εναντίον του Ασφαλισμένου Προσώπου που εγείρονται:

(iii)

1.

από κάτοχο Κινητών Αξιών ή μέλος της Εταιρείας ή του
Ανεξάρτητου Οργανισμού άμεσα ή μέσω εταιρικής ή συλλογικής
αγωγής χωρίς την εκούσια συνδρομή ή συμμετοχή οποιουδήποτε
Ασφαλισμένου
αλλά
εξαιτίας
νομικής
υποχρέωσης
του
Ασφαλισμένου να συνδράμει, βοηθήσει ή συμμετέχει στην
Απαίτηση (pursued by any Security holder or member of any
Company or Outside Entity; whether directly or derivatively, or
pursued as a class action; and that has not been solicited or brought
with the voluntary (rather than legally required) intervention,
assistance or active participation of any Insured);

2.

από οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο αναφορικά με Εργατική
Απαίτηση,

3.

από οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο σχετικά με αναγωγικά
αιτήματα ή αποζημιώσεις, εφόσον αυτές απορρέουν άμεσα από άλλη
Απαίτηση, η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο,

4.

από πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου, άλλο διευθυντικό
στέλεχος ή εργαζόμενο της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου
Οργανισμού,

5.

από τον εκκαθαριστή, σύνδικο ή τον αναγκαστικό διαχειριστή της
Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου Οργανισμού είτε άμεσα είτε για
λογαριασμό (derivately) της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου
Οργανισμού (pursued by an insolvency administrator, receiver,
trustee or liquidator of any Company or Outside Entity either
directly or derivatively on behalf of a Company or Outside Entity

από Ασφαλισμένο Πρόσωπο που εμπλέκεται σε κάθε προστατευόμενη
δραστηριότητα όπως αυτή ορίζεται στο 18 U.S.C. 1514(A) (προστασία
“whistleblower” σύμφωνα με το νόμο Sarbanes-Oxley του 2002) ή κάθε
άλλη προστατευόμενη δραστηριότητα που ορίζεται σε κάθε άλλη σχετική
και παρεμφερή προστατευτική του “whistleblower” (δηλαδή τον (πρώην)
εργαζόμενο ή το μέλος ενός οργανισμού, ιδιαίτερα επιχείρησης ή δημόσιας
αρχής / υπηρεσίας, ο οποίος αναφέρει μια παράνομη ενέργεια ή
συμπεριφορά προς τα πρόσωπα ή αρχές που έχουν την εξουσία και τη
δεδομένη βούληση να λάβουν διορθωτικά μέτρα. Οι σχετικές αναφορές
μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές, ανάλογα με το αν αφορούν την
ίδια την επιχείρηση των εργαζομένων ή άλλη τρίτη επιχείρηση ή υπηρεσία)
εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

6. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), που χρησιμοποιούνται με έντονα στοιχεία στο
Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που τους δίδεται
κατωτέρω.

6.1

Άδικη Πράξη
ορίζεται:
(i)

(ii)

6.2

όσον αφορά στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο:
α)
κάθε πράξη ή παράλειψη που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τέλεσε (ή
φέρεται ότι τέλεσε) υπό οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που
αναφέρονται στον ορισμό 6.9 - Ασφαλισμένο Πρόσωπο κατωτέρω,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη για την οποία
σύμφωνα με το νόμο το Ασφαλισμένο Πρόσωπο
ευθύνεται
αποκλειστικά και μόνο λόγω της ανωτέρω αναφερόμενης ιδιότητάς
του, ή
β)
κάθε πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με Εργατική Απαίτηση
όσον αφορά στην Εταιρεία, κάθε πράξη ή παράλειψη που η Εταιρεία
τέλεσε (ή φέρεται ότι τέλεσε) δια των οργάνων της αποκλειστικά και μόνο
αναφορικά με Κινητές Αξίες.

Αλλαγή Ελέγχου
ορίζεται καθένα από τα παρακάτω γεγονότα:

6.3

(i)

ο Λήπτης της Ασφάλισης συγχωνεύεται ή μεταβιβάζει με διάσπαση,
πώληση ή άλλο τρόπο το σύνολο ή ουσιωδώς το σύνολο των
περιουσιακών του στοιχείων με αποτέλεσμα ο Λήπτης της Ασφάλισης να
παύει να υφίσταται ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, ή

(ii)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός αν πρόκειται για
Θυγατρική), είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με οποιοδήποτε άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποκτά το δικαίωμα να ασκεί πλέον του 50%
των δικαιωμάτων ψήφου στις γενικές συνελεύσεις του Λήπτη της
Ασφάλισης ή να ελέγχει το διορισμό της πλειοψηφίας των μελών του
διοικητικού συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης.

Ανεξάρτητος Οργανισμός
ορίζεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο εκτός εάν:

6.4

(i)
(ii)

είναι Θυγατρική, ή

(iii)

οι Κινητές Αξίες του είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύονται σε
χρηματιστήριο ή αγορά των ΗΠΑ ή / και έχει την υποχρέωση να υποβάλει
αναφορές, οικονομικές καταστάσεις ή άλλα έγγραφα στο United States
Securities and Exchange Commission (SEC) σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις (Section 13 of the US Securities and Exchange Act 1934).

είναι τραπεζικός ή άλλος χρηματοοικονομικός ή χρηματοπιστωτικός
οργανισμός, εταιρεία επενδύσεων, επιχειρηματικών συμμετοχών και
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων καθώς και συναφή επενδυτικά
σχήματα, εταιρεία συμβούλων επενδύσεων ή μεσιτών επενδύσεων ή
διαχείρισης επενδύσεων, χρηματιστηριακή ή άλλη συναφής επιχείρηση,
ασφαλιστική εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση επιδιώκει συναφείς ή
παρεμφερείς με τις ανωτέρω δραστηριότητες, ή

Απαίτηση
ορίζεται:

(i)

(α)
οποιαδήποτε έγγραφη χρηματική απαίτηση, αγωγή ή άλλο
ένδικο βοήθημα ενώπιον των αστικών, διοικητικών δικαστηρίων,
διαιτητικής, διοικητικής ή άλλης επίσημης αρχής για χρηματική
αποζημίωση ή άλλη αποκατάσταση, ή

(β)

οποιαδήποτε ποινική διαδικασία, ή

(γ)

οποιαδήποτε Απαίτηση Κινητών Αξιών,

που εγείρεται εναντίον του Ασφαλισμένου αναφορικά με συγκεκριμένη
Άδικη Πράξη, ή

(ii)
(iii)
(iv)

6.5

οποιαδήποτε Έρευνα, ή
απόφαση έκδοσης Ασφαλισμένου Προσώπου σε άλλη χώρα, ή
οποιαδήποτε διαδικασία που έχει ως σκοπό την έκδοση Απόφασης
Ασφαλιστικών Μέτρων ή την επιβολή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα
κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου

Απαίτηση ΗΠΑ
ορίζεται κάθε Απαίτηση, η οποία εγείρεται
στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής (Η.Π.Α.) ή βασίζεται στο δίκαιο των Η.Π.Α ή αναφέρεται σε πράξεις,
παραλείψεις και γεγονότα που έλαβαν χώρα στις Η.Π.Α. Στην έννοια των Η.Π.Α.
συμπεριλαμβάνονται όλες οι Πολιτείες, τα εδάφη και οι επικράτειες των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

6.6

Απαίτηση Κινητών Αξιών
ορίζεται η έγγραφη χρηματική απαίτηση, αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα ενώπιον
των αστικών, ποινικών, διοικητικών δικαστηρίων, διαιτητικής, διοικητικής ή
άλλης επίσημης αρχής που εγείρεται κατά του Ασφαλισμένου, η οποία
επικαλείται παράβαση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που
αφορούν στις Κινητές Αξίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς
περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, των διατάξεων περί αγοράς,
πώλησης, προσφοράς και προσέλκυσης προσφοράς για αγορά ή πώληση
Κινητών Αξιών) και που:
(i)

εγείρει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με την αγορά ή
πώληση ή προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση
Κινητών Αξιών της Εταιρείας, ή

(ii)

εγείρει κάθε κάτοχος Κινητών Αξιών της Εταιρείας αναφορικά με
δικαιώματα που έχει ως κάτοχος Κινητών Αξιών που έχουν εκδοθεί από
την Εταιρεία, ή

(iii)

εγείρεται για λογαριασμό της Εταιρείας από τον κάτοχο Κινητών Αξιών
της Εταιρείας (derivative action), εφόσον τούτο προβλέπεται από το
εφαρμοστέο δίκαιο της Απαίτησης.

Η Απαίτηση Κινητών Αξιών δεν περιλαμβάνει: (i) διοικητικά ή συναφή μέτρα
και κυρώσεις (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό των ανωτέρω αναφέρονται
μέτρα, κυρώσεις και πρόστιμα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και του
χρηματιστηρίου αξιών) κατά της Εταιρείας, καθώς και έρευνες που διεξάγονται
στις υποθέσεις της Εταιρείας, ή (ii) Εργατική Απαίτηση σε σχέση με
δικαιώματα προαίρεσης και τα εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις.

6.7

Απαλλαγή
ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 6 του Πίνακα Ασφάλισης.

6.8

Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων – Μέτρα ποινικού χαρακτήρα
Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων
ορίζεται κάθε δικαστική απόφαση, πράξη της δικαστικής ή άλλης επίσημης αρχής
κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου που επιβάλλει στο Ασφαλισμένο
Πρόσωπο:

(i)

(ii)

απαγόρευση νομικής και πραγματικής μεταβολής ή συντηρητική
κατάσχεση ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό μέτρο ή βάρος που εμποδίζει
το Ασφαλισμένο Πρόσωπο να ασκήσει τα πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας
και ελέγχου που έχει επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, ή
στέρηση άσκησης των καθηκόντων του ως μέλος του διοικητικού
συμβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας

Μέτρα ποινικού χαρακτήρα
ορίζονται κάθε δικαστική απόφαση, πράξη της εισαγγελικής, δικαστικής ή άλλης
επίσημης αρχής κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου που επιβάλλει στο
Ασφαλισμένο Πρόσωπο:
(i)
(ii)

6.9

νόμιμη προσωρινή κράτηση, προφυλάκιση, περιορισμό κατ’ οίκο ή άλλο
περιοριστικό όρο, ή
το μέτρο της απέλασης μετά από την για οποιοδήποτε λόγο ανάκληση
νόμιμης άδειας παραμονής, εκτός από αυτόν της ποινικής καταδίκης του.

Ασφαλισμένο Πρόσωπο
ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Ασφάλισης ήταν, είναι ή γίνεται:
(i)

μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της
Εταιρείας,

(ii)

Υπάλληλος της Εταιρείας,

(iii)

Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού.

αλλά μόνο στην περίπτωση και στο μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο
τελεί υπό τις ανωτέρω ιδιότητες.
Διευκρινίζεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές, σύνδικοι, εκκαθαριστές, αναγκαστικοί
διαχειριστές, σύμβουλοι, ή άλλα πρόσωπα ανάλογης ιδιότητας που δεν έχουν
σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία δεν εμπίπτουν στην έννοια του
Ασφαλισμένου Προσώπου.

6.10 Ασφαλισμένος
ορίζεται κάθε Εταιρεία και κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

6.11 Ασφαλιστήριο
ορίζεται η παρούσα
ασφαλιστική σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των
συνημμένων ειδικών όρων και παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της.

6.12 Ασφαλιστής
ορίζεται η Ασφαλιστική Εταιρεία, η οποία αναφέρεται στο στοιχείο 10 του
Πίνακα Ασφάλισης.

6.13 Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού
ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο μετά από έγγραφη πρόταση της
Εταιρείας, κατά διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ήταν, είναι ή γίνεται μέλος
της διοίκησης, διαχειριστής, θεματοφύλακας ή έχει παρόμοια θέση σε
Ανεξάρτητο Οργανισμό.

6.14 Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων ποινικού χαρακτήρα

ορίζεται η εύλογη αμοιβή δικηγόρων και τα έξοδα που κατέβαλε το
Ασφαλισμένο Πρόσωπο με την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του
Ασφαλιστή για την αποφυγή της έκδοσης Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων
ή της επιβολής Μέτρων ποινικού χαρακτήρα ή για την απόρριψη,
μεταρρύθμιση ή ανάκληση Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων που εκδόθηκε
κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα που
επιβλήθηκαν κατά την Περίοδο Ασφάλισης.

6.15 Έξοδα Εγγύησης
ορίζονται τα εύλογα έξοδα και κόστος (τόκοι, αμοιβή τραπέζης κτλ), αλλά όχι το
κεφάλαιο ή οποιαδήποτε εξασφάλιση απαιτείται, για την έκδοση της εγγυοδοσίας
ή σχετικού πιστωτικού μέσου, που επιβάλλεται στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο
ως περιοριστικός όρος κατά την Περίοδο Ασφάλισης σε σχέση με Απαίτηση
που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο ή σε αντικατάσταση Απόφασης
Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων ποινικού χαρακτήρα

6.16 Έξοδα Έκδοσης (Extradition Costs)
ορίζονται οι εύλογες αμοιβές, δαπάνες και έξοδα, που προκαλούνται με την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ασφαλιστή
i)
Σχετικά με κάθε διαδικασία έκδοσης ή σχετική προσφυγή,
οποιεσδήποτε αιτήσεις περί αμφισβητήσεως του καθορισμού
δικαιοδοσίας κατά την εφαρμογή οποιουδήποτε νόμου εκδόσεως,
οποιαδήποτε αμφισβήτηση εναντίον αποφάσεως εκδόσεως από τις
αρμόδιες αρχές ή αιτήσεις ενώπιον του Ευρωπαικού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή συναφούς δικαστηρίου σε άλλη
δικαιοδοσία.
ii)
α) κάθε συμβούλου διαχείρισης κρίσεων και/ή φορολογικού
συμβούλου, ο οποίος προσλαμβάνεται από Ασφαλισμένο
Πρόσωπο αποκλειστικά και σε άμεση σχέση με τις αναφερόμενες
υπό (i) ανωτέρω διαδικασίες.
β) συμβούλων δημοσίων σχέσεων οι οποίοι προσλαμβάνονται από
Ασφαλισμένο Πρόσωπο και τα οποία προκαλούνται αποκλειστικά
και σε άμεση σχέση με διαδικασίες έκδοσης εναντίον αυτού του
Ασφαλισμένου Προσώπου.

6.17 Έξοδα Έρευνας
ορίζονται οι εύλογες και απαραίτητες αμοιβές, έξοδα και δαπάνες, που
πραγματοποιούνται αναφορικά με την προετοιμασία και παράσταση του
Ασφαλισμένου Προσώπου σε Έρευνα μετά από προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του Ασφαλιστή. Τα Έξοδα Έρευνας δεν περιλαμβάνουν αμοιβές,
μισθούς ή άλλου είδους αποζημίωση των Ασφαλισμένων Προσώπων καθώς
και αποζημίωση ή οποιαδήποτε έξοδα της Εταιρείας.

6.18 Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης
ορίζονται η εύλογη αμοιβή και τα έξοδα που κατέβαλε το Ασφαλισμένο
Πρόσωπο σε σύμβουλο δημοσίων σχέσεων που προσέλαβε μετά από έγγραφη
έγκριση του Ασφαλιστή για να αποκαταστήσει και προστατεύσει τη φήμη και
υπόληψή του μετά από την τελεσίδικη απόρριψη Απαίτησης που ηγέρθηκε
εναντίον του.

6.19 Έξοδα Υπεράσπισης

ορίζονται οι εύλογες και απαραίτητες αμοιβές, έξοδα και δαπάνες που
πραγματοποιούνται από ή για λογαριασμό του
Ασφαλισμένου με την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή για τη μελέτη, υπεράσπιση
και τυχόν συμβιβασμό της Απαίτησης. Τα Έξοδα Υπεράσπισης δεν
περιλαμβάνουν αμοιβές, μισθούς ή άλλου είδους αποζημίωση των
Ασφαλισμένων Προσώπων καθώς και αποζημίωση ή άλλα έξοδα της
Εταιρείας.

6.20 Εργατική Απαίτηση
ορίζεται η Απαίτηση που εγείρεται κατά Ασφαλισμένου Προσώπου και
σχετίζεται με θέματα απασχόλησης προσωπικού που εμπίπτουν σε μία ή
περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

(i)

παράνομη ή/και καταχρηστική καταγγελία ή λύση της σύμβασης
εξαρτημένης εργασίας, εξαιρουμένων των αξιώσεων για αποζημίωση
απόλυσης, μισθούς υπερημερίας, δεδουλευμένες αποδοχές, κάθε είδους
επιδόματα και παροχές, όπως ιδιωτικές ασφαλίσεις σύνταξης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές
(stock
options)
ή
άλλα
συναφή
προγράμματα
καθώς
και
κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές.

(ii)
(iii)

μεροληπτική διάκριση (discrimination),

(iv)

παράνομη άρνηση πρόσληψης ή προαγωγής, παράνομη στέρηση
επαγγελματικής ευκαιρίας, παράνομη πειθαρχική ποινή, πλημμελής
αξιολόγηση απόδοσης,

παραπλανητικές δηλώσεις, δημοσιεύσεις, αγγελίες ή διαφημίσεις σε σχέση
με την εργατική απασχόληση,

(v) σεξουαλική παρενόχληση εντός του εργασιακού χώρου,
(vi) παραβίαση προσωπικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων,
(vii) δυσφήμηση, προσβολή της προσωπικότητας, πρόκληση ηθικής βλάβης
που διαπράττεται ή φέρεται να διαπράττεται σε βάρος πρώην, υφιστάμενου ή
υποψήφιου Υπαλλήλου ή Ασφαλισμένου Προσώπου σε σχέση με την
πραγματική ή προσδοκώμενη απασχόληση του ως εργαζόμενου στην Εταιρεία.

6.21 Έρευνα
ορίζεται κάθε επίσημη εξέταση, έρευνα ή ανάκριση που διενεργείται στις
υποθέσεις της Εταιρείας ή αφορά Ασφαλισμένα Πρόσωπα λόγω της ιδιότητάς
τους αυτής στην Εταιρεία, εφόσον αυτά είναι εκ του νόμου υποχρεωμένα να
παραστούν στην έρευνα ή καλούνται εγγράφως προς τούτο από την αρμόδια
αρχή για έρευνα που στρέφεται στο πρόσωπό τους. Διευκρινίζεται ότι η Έρευνα
θεωρείται ότι διενεργείται για πρώτη φορά κατά το χρόνο που το Ασφαλισμένο
Πρόσωπο υποχρεώθηκε για πρώτη φορά να παραστεί σ’ αυτή ή κλήθηκε
εγγράφως προς τούτο.
Η Έρευνα δεν
πραγματοποιούνται
Εταιρεία.

περιλαμβάνει ανακρίσεις, εξετάσεις ή έρευνες που
σε επίπεδο κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η

6.22 Εταιρεία
ορίζεται ο Λήπτης της Ασφάλισης που αναφέρεται στο στοιχείο 1 του Πίνακα
Ασφάλισης καθώς και οι Θυγατρικές αυτού.

6.23 Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο

ορίζεται το συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο που αναφέρεται στο στοιχείο 7 του
Πίνακα Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλίστρου που μπορεί να
προβλέπεται σε πρόσθετες πράξεις του παρόντος.

6.24 Ζημία
ορίζεται:

(i)

η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της
χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη, δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής
ή διαιτητικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε βάρος του Ασφαλισμένου
κατ’ αποδοχή Απαίτησης που είχε εγερθεί εναντίον του και καλύπτεται
σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου,

(ii)

το χρηματικό ποσό στο οποίο επήλθε συμβιβασμός της Απαίτησης,
εφόσον ο συμβιβασμός έγινε μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση
του Ασφαλιστή,

(iii)

τα δικαστικά έξοδα στα οποία καταδικάστηκε ο Ασφαλισμένος, αλλά μόνο
κατ’ αντιστοιχία με τις καλυπτόμενες από το Ασφαλιστήριο Απαιτήσεις,

(iv)

τα Έξοδα Υπεράσπισης, Έξοδα Έρευνας, Έξοδα Έκδοσης, Έξοδα
Εγγύησης, Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων
Ποινικού Χαρακτήρα, και Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης
Φήμης.

(v)

Σε περίπτωση κατά την οποία με βάση το δίκαιο σύμφωνα με το οποίο έχει
κριθεί η Απαίτηση, προβλέπονται “non-compensatory damages including
punitive, exemplary, aggravated or multiple damages” (αποζημίωση που
δεν δίδεται για την αποκατάσταση της ζημίας, συμπεριλαμβανομένης της
«παραδειγματικής», «σωρευτικής» και «πολλαπλής» αποζημίωσης) ή
άλλης
παρόμοιας
αποζημίωσης,
η
ως
άνω
αποζημίωση
θα
συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της Ζημίας.

Η Ζημία δεν περιλαμβάνει:

(i)
(ii)

τέλη και φόρους,

(iii)

οποιοδήποτε ποσόν το οποίο ο Aσφαλισμένος δεν υποχρεούται από το
νόμο να καταβάλει και δεν εμπίπτει στις Ασφαλιστικές καλύψεις του
Ασφαλιστηρίου

(iv)

αποζημίωση για ευθύνη και πράγματα τα οποία εκ του νόμου δεν είναι
ασφαλίσιμα
ψυχική οδύνη, αποθετική ζημία, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και εξαγορά
ποινής

(v)

αποζημίωση απόλυσης, μισθούς υπερημερίας, δικαιώματα προαίρεσης, και
οποιουδήποτε είδους αποζημίωση σχετικά με εργατικές παροχές,

6.25 Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος
ορίζεται η ημερομηνία που αναφέρεται στο στοιχείο 8 του Πίνακα Ασφάλισης.

6.26 Θυγατρική
ορίζεται :
(i)

η κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 θυγατρική
εταιρεία του Λήπτη της Ασφάλισης κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του
Ασφαλιστηρίου ή για τους σκοπούς της Επέκτασης Κάλυψης 4.1 κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, ή

(ii)

κάθε επιχείρηση στην οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει άμεσα ή
έμμεσα μέσω άλλων εταιρειών:
i. τον έλεγχο του διορισμού του διοικητικού συμβουλίου, ή

ii. τον έλεγχο περισσοτέρου από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου στη
γενική συνέλευση των μετόχων, ή
iii. στην κατοχή του περισσότερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου
κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή για τους σκοπούς της
Επέκτασης Κάλυψης 4.1 κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης.

6.27 Κινητές Αξίες
ορίζονται κάθε μετοχή, μερίδιο ή ομόλογο ή άλλη κινητή αξία που ενσωματώνει
δικαίωμα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μίας Εταιρείας ή αξίωση
χρηματικής ή άλλης καταβολής από την Εταιρεία.

6.28 Λήπτης της Ασφάλισης
ορίζεται η εταιρεία που αναγράφεται στο στοιχείο 1 του Πίνακα Ασφάλισης.

6.29 Όριο Ευθύνης
ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3 του Πίνακα Ασφάλισης.

6.30 Πίνακας Ασφάλισης
ορίζεται ο πίνακας ασφάλισης που παρατίθεται στην αρχή του Ασφαλιστηρίου
και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.

6.31 Περίοδος Ασφάλισης
ορίζεται η χρονική περίοδος από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία
λήξης του Ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 2 του
Πίνακα Ασφάλισης.

6.32 Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης
ορίζεται η χρονική περίοδος που ακολουθεί χωρίς διαλείμματα την Περίοδο
Ασφάλισης κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να γνωστοποιηθεί εγγράφως
στον Ασφαλιστή κάθε Απαίτηση που εγείρεται για πρώτη φορά κατά την
Περίοδο Ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναφορικά με:
(i)

Άδικη Πράξη που τελέστηκε (ή φέρεται ότι τελέστηκε) μετά την
Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν από τη λήξη της Περιόδου
Ασφάλισης

(ii)

Έρευνα, απόφαση έκδοσης Ασφαλισμένου Προσώπου σε άλλη χώρα ή
Απόφαση Ασφαλιστικών μέτρων ή Μέτρα Ποινικού Χαρακτήρα, που
σχετίζονται με γεγονότα που συνέβησαν ή προέκυψαν για πρώτη φορά
μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν από τη λήξη της
Περιόδου Ασφάλισης

Η έγγραφη γνωστοποίηση της ως άνω Απαίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 7.1 του Ασφαλιστηρίου.
Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει σε περίπτωση
καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή μη καταβολής του Ετήσιου Ολικού
Ασφαλίστρου.

6.33 Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές
ορίζεται κάθε σωματική βλάβη, ασθένεια, αρρώστια, ανικανότητα, θάνατος

, ψυχική οδύνη, υλική ζημία, ζημία ή απώλεια κινητής ή ακίνητης περιουσίας,
συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για απώλεια χρήσης αυτών και της
ηθικής βλάβης συνεπεία των ανωτέρω.

6.34 Υπάλληλος
ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο τελεί σε σχέση εξαρτημένης
εργασίας με την Εταιρεία. Στην έννοια του Υπαλλήλου περιλαμβάνεται κάθε
φυσικό πρόσωπο πλήρους, μειωμένης, εποχιακής ή προσωρινής απασχόλησης.
Εξαιρούνται, όμως, τα πρόσωπα που απασχολούνται μέσω εταιρειών μίσθωσης
προσωπικού, οι ανεξάρτητοι εργολάβοι, σύμβουλοι, οι μεσίτες, πράκτορες,
παραγγελιοδόχοι, προμηθευτές και αντιπρόσωποι της Εταιρείας καθώς και οι
προστηθέντες αυτών.

6.35 Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης
ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 5 του Πίνακα Ασφάλισης και
που είναι διαθέσιμο για κάθε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Λήπτη της Ασφάλισης όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα παρακάτω:

(i).
(ii).

το Όριο Ευθύνης, και
το συνολικό όριο ασφαλιστικής ευθύνης κάθε άλλου ασφαλιστηρίου, είτε
αυτό αποτελεί ασφάλεια υπερβάλλοντος είτε όχι, και

(iii). κάθε άλλη δυνατή αποζημίωση για τη Ζημία που υπέστη το Μη
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της
αποζημίωσης από την Εταιρεία.

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.1

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή
κάθε Απαίτηση το γρηγορότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός οκτώ (8)
ημερών από την ημερομηνία, που αυτή έγινε γνωστή στον Ασφαλισμένο. Η
γνωστοποίηση αυτή γίνεται είτε κατά την Περίοδο Ασφάλισης, είτε κατά την
Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης (αν ισχύει), είτε σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην παράγραφο 7.2 Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά. Ειδικά
για Απαιτήσεις οι οποίες ηγέρθησαν για πρώτη φορά πριν από τη λήξη της
Περιόδου Ασφάλισης ή της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης (αν
ισχύει) και εφόσον δεν έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από
την ημερομηνία έγερσης της Απαίτησης η γνωστοποίηση της Απαίτησης
μπορεί να γίνει εντός 60 ημερών από το τέλος της Περιόδου Ασφάλισης ή
Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης (αν ισχύει).
Ο Ασφαλισμένος δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή εντός
της Περιόδου Ασφάλισης, οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό, το οποίο
μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει στην έγερση Απαίτησης μαζί με
πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα
περιστατικά και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ζητηθεί από τον
Ασφαλιστή.
Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε Απαιτήσεις και γεγονότα ή
περιστατικά τα οποία μπορεί εύλογα να οδηγήσουν σε Απαίτηση πρέπει να
γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση που αναγράφεται στο στοιχείο 10 του
Πίνακα Ασφάλισης.

7.2

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος γνωστοποιήσει οποιαδήποτε Απαίτηση
ή οποιοδήποτε γεγονός μπορεί εύλογα να οδηγήσει σε Απαίτηση (σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.1 Γνωστοποίηση Απαιτήσεων και
Περιστατικών), τότε κάθε Απαίτηση που θα εγερθεί οποιαδήποτε στιγμή
μεταγενέστερα (ακόμα και μετά τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης ή της
Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης), και η οποία στηρίζεται, βασίζεται ή
οφείλεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά ή γεγονότα με αυτά της πρώτης
γνωστοποίησης, θα θεωρείται ότι εγέρθηκε κατά του Ασφαλισμένου και ότι
γνωστοποιήθηκε στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της πρώτης γνωστοποίησης.
Περισσότερες από μία Απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν από, σχετίζονται με, ή
βασίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά, είναι συναφείς ή έχουν την ίδια
πραγματική αιτία, θα θεωρούνται για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου ως μία
μοναδική Απαίτηση, ανεξάρτητα από το εάν οι Απαιτήσεις έχουν εγερθεί κατά
του ίδιου ή διαφορετικών Ασφαλισμένων, από τους ίδιους ή διαφορετικούς
ενάγοντες και έχουν την ίδια ή διαφορετική νομική βάση.

7.3

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Οι Ασφαλισμένοι οφείλουν να μεριμνούν οι ίδιοι για την άμυνα και απόκρουση
των Απαιτήσεων που καλύπτονται με το Ασφαλιστήριο. Διευκρινίζεται ότι ο
Ασφαλιστής δεν αναλαμβάνει υποχρέωση υπεράσπισης οποιασδήποτε από τις
ανωτέρω Απαιτήσεις. Προκειμένου, όμως, να ισχύσει η κάλυψη του
Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής θα έχει δικαίωμα και ο Ασφαλισμένος
υποχρέωση και ασφαλιστικό βάρος να ενημερώνει προηγουμένως και να
συνεργάζεται πλήρως με τον Ασφαλιστή για την άμυνα, απόκρουση,
διαπραγματεύσεις ή συμβιβασμό οποιασδήποτε Απαίτησης. Σε περίπτωση
Απαίτησης, ο Ασφαλισμένος οφείλει να προβεί σε εύλογες ενέργειες για τον
περιορισμό και αποφυγή της Ζημίας. Η ευθύνη του Ασφαλιστή για την κάλυψη
της Ζημίας, που προκύπτει από Απαίτηση τελεί υπό την αίρεση, ότι οι
Ασφαλισμένοι δε θα προβούν σε ομολογίες και δεν θα παραδεχτούν καμία
ευθύνη και δε θα συμβιβαστούν αναφορικά με καμία Απαίτηση, καθώς και ότι
δε θα προβούν σε κανενός είδους άλλα έξοδα που ενδεχομένως καλύπτονται
από το Ασφαλιστήριο, συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων Υπεράσπισης
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή (με μοναδική
εξαίρεση τα όσα ορίζονται στην Πρόσθετη Συμπληρωματική Κάλυψη 4.6
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ). Μόνο οι συμβιβασμοί, οι συνομολογημένες
αποφάσεις, τα Έξοδα Υπεράσπισης, τα Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών
Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, τα Έξοδα Εγγύησης, τα Έξοδα
Έκδοσης, τα Έξοδα Έρευνας, και τα Έξοδα Προστασίας και
Αποκατάστασης Φήμης, τα οποία έχουν εγκριθεί εγγράφως από τον
Ασφαλιστή, θα καταβάλλονται ως Ζημία σύμφωνα με τους όρους του
Ασφαλιστηρίου. Ο Ασφαλιστής δε θα πρέπει να καθυστερεί αδικαιολόγητα
να δώσει την συναίνεση του, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι θα του έχει δοθεί
το δικαίωμα να συμμετάσχει κατά το στάδιο υπεράσπισης / απόκρουσης της
Απαίτησης και των διαπραγματεύσεων για τυχόν συμβιβασμό αυτής,
προκειμένου να αποφασίσει εάν θα δώσει τη συναίνεσή του ή όχι.
Ο Ασφαλισμένος οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τον Ασφαλιστή και να
του παρέχει όλες τις πληροφορίες, που μπορεί εύλογα να ζητήσει. Η κάλυψη
που παρέχει το Ασφαλιστήριο τελεί υπό την αίρεση της εκπλήρωσης όλων
των υποχρεώσεων που βαρύνουν τους Ασφαλισμένους. Ο Ασφαλιστής
μπορεί να διενεργεί έρευνες, να διεξάγει διαπραγματεύσεις, και μετά από
έγγραφη συναίνεση του Ασφαλισμένου, να συμβιβάζει οποιαδήποτε
Απαίτηση, εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών που δικαιούνται

αποζημίωσης ή έχει προταθεί με σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου
του Ασφαλιστή. Εάν ο Ασφαλισμένος αρνείται ή καθυστερεί να δώσει τη
συναίνεσή του εντός αντικειμενικά εύλογης προθεσμίας σχετικά με αυτόν τον
συμβιβασμό, η ευθύνη του Ασφαλιστή για τη εν λόγω Ζημία δε θα υπερβαίνει
το ποσό, για το οποίο ο Ασφαλιστής θα πετύχαινε συμβιβασμό της Απαίτησης
πλέον των Εξόδων Υπεράσπισης, τα οποία έχουν προκύψει μέχρι την
ημερομηνία της πραγματικής ή τεκμαιρόμενης εκ της καθυστερήσεως άρνησης.
Ο Ασφαλιστής θα εγκρίνει ξεχωριστή νομική εκπροσώπηση για κάθε
Ασφαλισμένο στην περίπτωση που αυτό απαιτείται λόγω ουσιώδους
σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των Ασφαλισμένων.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία εγείρει Απαίτηση κατά Ασφαλισμένου
Προσώπου, ο Ασφαλιστής δεν θα υποχρεούται να ενημερώνει ή να
επικοινωνεί με άλλα Ασφαλισμένα Πρόσωπα ή την Εταιρεία αναφορικά με
την εν λόγω Απαίτηση.
Στην περίπτωση και στο βαθμό που τελικά καθορίζεται ότι ο Ασφαλισμένος δε
δικαιούται αποζημίωση για τη Ζημία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, ο
Ασφαλισμένος θα υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού που κατέβαλλε ο
Ασφαλιστής.

7.4

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Ο Ασφαλιστής θα προκαταβάλει στον Ασφαλισμένο τα καλυπτόμενα Έξοδα
Υπεράσπισης σύμφωνα με την πρόοδο της εξέλιξης του χειρισμού της
Απαίτησης και τηρουμένων πάντα των προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου για
το Όριο Ευθύνης, τα επιμέρους ανώτατα όρια ευθύνης και τις Απαλλαγές. Ο
Ασφαλιστής δεν θα υποχρεούται στην ανωτέρω προκαταβολή σε περίπτωση
που δεν έχει υποχρέωση αποκατάστασης της Ζημίας σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ως προς το ύψος
των Εξόδων Υπεράσπισης, που θα προκαταβληθούν στον Ασφαλισμένο,
τότε ο Ασφαλιστής θα προκαταβάλει τα Έξοδα Υπεράσπισης, που εκείνος
θεωρεί εύλογα και δίκαια μέχρις ότου να συμφωνηθεί διαφορετικό ποσό μεταξύ
των μερών ή μέχρις ότου αυτά αποφασιστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Ασφαλιστήριο.
Στην περίπτωση και στο βαθμό που ο Ασφαλισμένος δε δικαιούται αποζημίωση
για τη Ζημία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισμένος θα
υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού που προκατέβαλε ο Ασφαλιστής
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

7.5

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΞΟΔΩΝ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Υπεράσπισης, τα Έξοδα Αποτροπής
Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, τα Έξοδα
Εγγύησης, τα Έξοδα Έκδοσης, τα Έξοδα Έρευνας, και τα Έξοδα
Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης εντός χρονικού διαστήματος τριών
(3) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής κάλυψης της Ζημίας και των
προαναφερθέντων εξόδων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον ειδικό όρο 14.

7.6

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ
Σε περιπτώσεις όπου μία Απαίτηση περιλαμβάνει περιπτώσεις και πρόσωπα που
καλύπτονται καθώς και περιπτώσεις και πρόσωπα που δεν καλύπτονται από το
Ασφαλιστήριο, θα συμφωνείται μεταξύ του Ασφαλισμένου και του
Ασφαλιστή, εύλογος και δίκαιος επιμερισμός μεταξύ του ποσού της Ζημίας
(συμπεριλαμβανομένου των Εξόδων Υπεράσπισης) που καλύπτεται και του

ποσού της Ζημίας που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, λαμβάνοντας
υπόψη τη σχετική νομική τεκμηρίωση της Απαίτησης και οικονομική έκθεση
αναφορικά με τις καλυπτόμενες και τις μη καλυπτόμενες περιπτώσεις και
πρόσωπα από το Ασφαλιστήριο.

7.7

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση Ζημίας, η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, ο
Ασφαλιστής θα καταβάλει τις σχετικές αποζημιώσεις με τη σειρά που αυτές
ζητούνται από τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα κατά σειρά προτεραιότητας των
σχετικών αιτημάτων. Στην περίπτωση που ο Ασφαλιστής εκτιμήσει ότι το Όριο
Ευθύνης δεν επαρκεί για την αποζημίωση είτε ολόκληρης της Ζημίας, είτε
όλων των Ζημιών, τότε ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τις αποζημιώσεις με την
ακόλουθη προτεραιότητα:

(i)

(ii)

7.8

καταρχήν, θα αποζημιώσει τη Ζημία των Ασφαλισμένων Προσώπων
που δεν έχουν αποζημιωθεί από την Εταιρεία κατά σειρά προτεραιότητας
των σχετικών αιτημάτων.
ακολούθως και εφόσον το επιτρέπει το Όριο Ευθύνης, ο Ασφαλιστής
δύναται να ζητήσει από το Λήπτη της Ασφάλισης να υποδείξει εγγράφως
τη σειρά και τα ποσά των αποζημιώσεων που πρόκειται να καταβληθούν
από τον Ασφαλιστή.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης αναφορικά με Απαίτηση σύμφωνα με
τους όρους του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής υποκαθίσταται για το ποσό
της αποζημίωσης σε όλα τα δικαιώματα του Ασφαλισμένου στην έκταση του
ποσού που κατέβαλε ως αποζημίωση. Στα πλαίσια της υποκατάστασης και
εφόσον τούτο προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της υποκατάστασης, ο
Ασφαλιστής θα έχει δικαίωμα να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα στο όνομα
του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει στον Ασφαλιστή
κάθε δυνατή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής όλων των
απαιτούμενων εγγράφων, και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο προκειμένου να
διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ασφαλιστή, συμπεριλαμβανομένης της
υπογραφής των εγγράφων, που απαιτούνται, προκειμένου ο Ασφαλιστής να
καταθέσει αγωγή στο όνομα του Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο
Ασφαλισμένος δεν πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες, που μπορεί να
διακυβεύσουν τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση, που ο Ασφαλιστής μπορέσει
να ανακτήσει ποσό μεγαλύτερο από το σύνολο της αποζημίωσης που κατέβαλε,
το υπερβάλλον ποσό θα αποδίδεται στον Ασφαλισμένο, αφαιρουμένων των
σχετικών εξόδων του Ασφαλιστή. Σε καμία περίπτωση ωστόσο, ο Ασφαλιστής
δε θα έχει δικαίωμα υποκατάστασης κατά κάποιου Ασφαλισμένου Προσώπου
σε σχέση με Απαίτηση,
εκτός αν αποδεικνύεται ότι το Ασφαλισμένο
Πρόσωπο και η Απαίτηση δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο λόγω
εφαρμογής της εξαίρεσης 5.1 Διαφθορά και Δόλιες Πράξεις.

8. ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

8.1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΌΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το συνολικό ποσό, που θα καταβάλλεται από τον Ασφαλιστή για όλες τις
καλύψεις του Ασφαλιστηρίου, για όλους τους Ασφαλισμένους και για όλες
τις Απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των Απαιτήσεων που εμπίπτουν στην

παράγραφο 7.2 Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά) σωρευτικά σε καμία
περίπτωση δε θα ξεπερνά το Όριο Ευθύνης. Ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης της
Ασφάλισης συνάπτουν το Ασφαλιστήριο για επαγγελματικούς λόγους και
συμφωνείται ρητά ότι τα διάφορα έξοδα που εμπίπτουν στις διάφορες καλύψεις
και επεκτάσεις του Ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων
Υπεράσπισης, συμπεριλαμβάνονται και δεν αυξάνουν το Όριο Ευθύνης. Κατ’
εξαίρεση και σε σχέση μόνο με την Ασφαλιστική Κάλυψη 3.4 Προστασία Μη
Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ, το Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης είναι επιπλέον
του Ορίου Ευθύνης και αφορά κάθε ένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης ξεχωριστά.

8.2

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλει μόνο το ποσό της Ζημίας, που υπερβαίνει το ποσό
της Απαλλαγής που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση του στοιχείου 6 του
Πίνακα Ασφάλισης. Το ποσό της Απαλλαγής βαρύνει την Εταιρεία και
παραμένει ανασφάλιστο. Σε περίπτωση που υφίσταται Ζημία από περισσότερες
από μια Απαιτήσεις που εμπίπτουν στην έννοια της παραγράφου 7.2
Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά, θα εφαρμόζεται μόνο μία Απαλλαγή.
Σε περίπτωση που μία Απαίτηση εμπίπτει σε περισσότερες από μία Απαλλαγές,
όπως αυτές ορίζονται στο στοιχείο 6 του Πίνακα Ασφάλισης, τότε θα ισχύει
μόνο η μεγαλύτερη Απαλλαγή.
Αν η Εταιρεία επιτρέπεται ή έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το Ασφαλισμένο
Πρόσωπο, αλλά δεν το κάνει εντός τριάντα (30) ημερών, τότε ο Ασφαλιστής
θα προκαταβάλλει το ποσό της Ζημίας που εμπίπτει στο ποσό της Απαλλαγής.
Το ποσό αυτό θα πρέπει να το καταβάλλει η Εταιρεία στον Ασφαλιστή το
συντομότερο δυνατό.

8.3

ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται από τον νόμο, η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου
θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από άλλη ασφάλιση και δεν
υφίσταται άλλη δυνατότητα αποζημίωσης του Ασφαλισμένου. Στην «άλλη
ασφάλιση» περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε άλλο
ασφαλιστήριο ευθύνης στελεχών διοίκησης είτε αντικαθιστά το Ασφαλιστήριο
ή αποτελεί ανανέωσή του είτε όχι, καθώς και κάθε άλλου είδους ασφαλιστήριο
όπως είναι τα ασφαλιστήρια εργοδοτικής ευθύνης, ευθύνης προϊόντος,
περιβαλλοντολογικής ευθύνης και γενικής αστικής ευθύνης.
Η ασφαλιστική κάλυψη για οποιαδήποτε Απαίτηση κατά Διευθυντή
Ανεξάρτητου Οργανισμού, θα περιορίζεται στο μέτρο που ο Ανεξάρτητος
Οργανισμός δεν δύναται λόγω νομικής απαγόρευσης ή πτώχευσης ή ανάλογης
διαδικασίας να αποζημιώσει τη Ζημία από την Απαίτηση και στο μέτρο που η
Ζημία αυτή δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο που έχει συνάψει ο
Ανεξάρτητος Οργανισμός για λογαριασμό των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του και των λοιπών στελεχών διοίκησής του.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε με βάση την αίτηση ασφάλισης /
ερωτηματολόγιο του Λήπτη της Ασφάλισης, την προσφορά ασφάλισης του
Ασφαλιστή, τα αναφερόμενα σε αυτές έγγραφα, πληροφορίες και δηλώσεις, τα
παραρτήματα αυτών, τις έγγραφες απαντήσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και
των Ασφαλισμένων Προσώπων σε σχετικές ερωτήσεις του Ασφαλιστή,
καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις, τα λοιπά οικονομικά στοιχεία, τις
επίσημες δηλώσεις και τα δελτία τύπου της Εταιρείας που εδόθησαν στον
Ασφαλιστή ή που είναι στη διάθεση του κοινού, τα οποία θεωρείται ότι
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.
Κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται
να δηλώσει στον Ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το
οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου που
ασφαλίζεται με το Ασφαλιστήριο. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν
περιέλθει σε γνώση του Ασφαλιστή στοιχεία ή περιστατικά που είναι
αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, ο Ασφαλιστής δεν έχει
το δικαίωμα να αρνηθεί την κάλυψη παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις:
(i)

Αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη 3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, μόνο οι δηλώσεις, οι παραλείψεις και η γνώση του
Διευθύνοντα Συμβούλου / Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή,
του Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και του Διοικητικού Διευθυντή (ή
αντίστοιχων τίτλων συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών Chief Executive
Officer, Chief Financial Officer, Chief Legal Officer and Chief Operating
Officer) της Εταιρείας θα αποδίδονται σε αυτή την Εταιρεία, ενώ του
Λήπτη της Ασφάλισης θα αποδίδονται σε όλες τις Εταιρείες,
προκειμένου να προσδιοριστεί η διαθεσιμότητα της κάλυψης της
Εταιρείας.

(ii)

Αναφορικά με τις υπόλοιπες ασφαλιστικές καλύψεις μόνο οι δόλιες
δηλώσεις, παραλείψεις και γνώση ενός Ασφαλισμένου Προσώπου
αποδίδονται σε αυτό και μόνο αυτό το Ασφαλισμένο Πρόσωπο
προκειμένου να προσδιοριστεί η διαθεσιμότητα της κάλυψης του
συγκεκριμένου Ασφαλισμένου Προσώπου. Προϋπόθεση για την άρνηση
της κάλυψης από τον Ασφαλιστή είναι ο δόλος να αποδεικνύεται
τελεσίδικα με δικαστική απόφαση, ή με απόφαση αρμόδιας διοικητικής ή
άλλης αρχής ή οργάνου, καθώς και με σχετική δικαστική ή εξώδικη
ομολογία του Ασφαλισμένου Προσώπου.

Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση η κάλυψη του Ασφαλισμένου
Προσώπου δεν θα επηρεάζεται από τις δηλώσεις, τις πράξεις, τις παραλείψεις
και τη γνώση των άλλων Ασφαλισμένων που σχετίζονται με τη σύναψη του
Ασφαλιστηρίου και τις αναφερόμενες σ’ αυτό υποχρεώσεις.

9.2

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Ασφαλιστής μπορεί να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο για μη καταβολή
ληξιπρόθεσμου ασφαλίστρου από το Λήπτη της Ασφάλισης καθώς και για
σπουδαίο λόγο όπως ενδεικτικά την αλλαγή στην πολιτική του Ασφαλιστή σε
σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, ή περιπτώσεις που ο Λήπτης της
Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει καταδικασθεί για αδίκημα συγγενές με την
απάτη περί τις ασφάλειες. Η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου γίνεται με έγγραφη
καταγγελία. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Ασφαλιστή τα αποτελέσματά
της καταγγελίας επέρχονται την 31η ημέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στον
Λήπτη της Ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση το δεδουλευμένο ασφάλιστρο
θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία (pro rata).

Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου από το Λήπτη της
Ασφάλισης, το δεδουλευμένο ασφάλιστρο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον
καθιερωμένο πίνακα και τη διαδικασία μειωμένων ποσοστών /ασφαλίστρων
(«short rate»). Ωστόσο σε περίπτωση Ζημίας που έχει καταβληθεί ή ενδέχεται
να καταβληθεί από τον Ασφαλιστή, ολόκληρο το Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο
θεωρείται δεδουλευμένο ασφάλιστρο. Ο διακανονισμός του ασφαλίστρου είναι
δυνατόν να γίνει είτε κατά το χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή το
συντομότερο δυνατόν μετά την καταγγελία, αλλά η καταβολή ή η προσφορά μη
δεδουλευμένων ασφαλίστρων δεν αποτελεί προϋπόθεση της καταγγελίας.
Το Ασφαλιστήριο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει με την παρέλευση της
Περιόδου Ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο δεν ανανεώνεται αυτόματα, αλλά
απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του Ασφαλιστή μαζί με την καταβολή
του ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης.

9.3

ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Περίπτωση επίτασης κινδύνου συμφωνείται ότι υπάρχει εάν κατά τη διάρκεια της
Περιόδου Ασφάλισης η Εταιρεία υποβάλλει ή υποχρεούται να υποβάλει στην
επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) δελτία εγγραφής, καταστάσεις,
αναφορές ή δηλώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το Ασφαλιστήριο δε θα
καλύπτει Απαιτήσεις ΗΠΑ που είναι Απαιτήσεις Κινητών Αξιών, εκτός αν
συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του Λήπτη της Ασφάλισης και του
Ασφαλιστή, κατόπιν υποβολής στοιχείων που θα ζητήσει ο Ασφαλιστής για
την εκτίμηση της επίτασης του κινδύνου και αποδοχής από τον Λήπτη της
Ασφάλισης των όποιων τροποποιήσεων προτείνει ο Ασφαλιστής.

9.4

ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης λάβει χώρα κάποιο γεγονός
Αλλαγής Ελέγχου, τότε δια του παρόντος συμφωνείται και γίνεται δεκτό από
το Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο ότι το Ασφαλιστήριο θα
καλύπτει αποκλειστικά και μόνο Απαιτήσεις που εγείρονται για Άδικες
Πράξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της
Αλλαγής Ελέγχου.

9.5

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό
δίκαιο και ιδίως με τις διατάξεις του Νόμου 2496/1997 περί ασφαλιστικής
σύμβασης. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ του Ασφαλιστή και
του Ασφαλισμένου από ή σε σχέση με το Ασφαλιστήριο, η διαφορά αυτή θα
επιλύεται μεταξύ τους εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη
γνωστοποίηση της απ’ αυτόν που εγείρει την απαίτηση προς το άλλο μέρος. Σε
περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, τα δικαστήρια της Αθήνας, στην
Ελλάδα, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς αυτής.

9.6

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Ο Λήπτης της Ασφάλισης δηλώνει και συμφωνεί ότι ενεργεί για λογαριασμό
όλων των Ασφαλισμένων, σε ό,τι αφορά την άσκηση όλων των δικαιωμάτων
τους, και την εκτέλεση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και βαρών που
προβλέπονται ή σχετίζονται με το Ασφαλιστήριο. Ωστόσο σε περίπτωση
πτώχευσης, παύσης πληρωμών (cessation of payments), εκκαθάρισης ή

αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας του
Λήπτη της Ασφάλισης κάθε Ασφαλισμένος δύναται να δρα για λογαριασμό
του.

9.7

ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Το Ασφαλιστήριο και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία
περιλαμβάνονται σε αυτό δεν εκχωρούνται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
Ασφαλιστή.

9.8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οι τίτλοι των παραγράφων έχουν τεθεί για διευκόλυνση μόνον και δεν
λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία του Ασφαλιστηρίου. Λέξεις και
εκφράσεις στον ενικό θα εννοούν και τον πληθυντικό και το αντίθετο. Στο
Ασφαλιστήριο οι λέξεις με έντονα στοιχεία έχουν ιδιαίτερη έννοια και ορίζονται
ρητά. Λέξεις οι οποίες δεν ορίζονται ρητά στο παρόν ασφαλιστήριο έχουν την
έννοια που είθισται να τους αποδίδεται.
Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του Ασφαλιστηρίου το οποίο καλύπτει
Απαιτήσεις, οι οποίες δύνανται να εγερθούν στο εξωτερικό ή/και να υπόκεινται
σε άλλο εφαρμοστέο δίκαιο πλην του ελληνικού, συγκεκριμένοι όροι
παραμένουν στην Αγγλική και άλλοι όροι που έχουν αποδοθεί στα Ελληνικά
συνοδεύονται και από την Αγγλική τους διατύπωση. Σε περίπτωση διαφωνίας
αναφορικά με την έννοια που έχουν οι όροι αυτοί, συμφωνείται ότι θα
υπερισχύει η Αγγλική διατύπωση και θα έχουν την έννοια που τους προσδίδεται
σύμφωνα με το δίκαιο και τη νομολογία της πολιτείας της Νέας Υόρκης των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

9.9

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
Κάθε αξίωση η οποία προκύπτει από το Ασφαλιστήριο, παραγράφεται μετά από
πέντε (5) έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε
το δικαίωμα του Ασφαλισμένου προς αποζημίωση.

9.10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
O Ασφαλιστής θεωρείται ότι δεν παρέχει κάλυψη και δε φέρει ευθύνη για την
καταβολής αποζημίωσης ή την παροχή οποιουδήποτε άλλου ωφελήματος με
βάση την παρούσα σύμβαση, στην περίπτωση που η παροχή αυτής της
κάλυψης, αποζημίωσης ή ωφελήματος θα εξέθετε τον Ασφαλιστή, την
ιδιοκτήτρια εταιρία του ή το νομικό πρόσωπο που ασκεί τον απώτερο έλεγχο του
Ασφαλιστή, σε οποιαδήποτε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό σύμφωνα με
τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή των εμπορικών ή
οικονομικών κυρώσεων, των νόμων ή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

9.11 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα νόμιμα δικαιώματα (ασφαλιστικά δικαιώματα ή άλλα), και φόροι
ασφαλίστρων και οι εν γένει νόμιμες επιβαρύνσεις είτε επί του Ετήσιου Ολικού
Ασφαλίστρου είτε επί των ποσών που καταβάλλει ο Ασφαλιστής στον
Ασφαλισμένο, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών τελών και
δαπανών αποζημιώσεων ή άλλων διακανονισμών θα βαρύνουν κατά περίπτωση

τον Ασφαλισμένο ή το πρόσωπο ή την εταιρεία που εισπράττει το ως άνω
ποσό.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Με το παρόν συμφωνείται ότι ο ''Ασφαλιστής'' δεν υποχρεούται σε καταβολή
αποζημίωσης για ''Ζημία'' σε σχέση με οποιαδήποτε ''Απαίτηση'' ή σε οποιαδήποτε
άλλη πληρωμή βάσει του ''Ασφαλιστηρίου'', συμπεριλαμβανομένων και των
''Εξόδων Έρευνας'' η οποία: επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται, ή με οποιοδήποτε
τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζεται με πραγματοποιηθείσα, επικείμενη ή
επαπειλούμενη απελευθέρωση, έκκληση, διαφυγή ή διαρροή ''Ρυπογόνων
Ουσιών'', ή με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη για τον έλεγχο, καθαρισμό,
απομάκρυνση, περιορισμό, επεξεργασία, ή εξουδετέρωση ''Ρυπογόνων Ουσιών'',
πυρηνικών υλικών ή πυρηνικών αποβλήτων. Η παρούσα εξαίρεση δε θα εφαρμόζεται
σε:
(α) ''Έξοδα Υπεράσπισης'' έως του ορίου των € 5,000,000,
(β) ''Απαιτήσεις Κινητών Αξιών'', εξαιρουμένων των ''Απαιτήσεων ΗΠΑ''.
Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου προστίθενται οι
παρακάτω ορισμοί.
''Ρυπογόνες Ουσίες'' ορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε στέρεο, υγρό,
αέριο, βιολογικό υλικό που απειλεί ή προκαλεί βλάβη στην υγεία ή / και μολύνει ή
/και ρυπαίνει το περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των αμίαντου, καπνού, αερίων,
αιωρουμένων σωματιδίων, μούχλας, ινών, μικροοργανισμών, μυκήτων, μικροβίων,
αναθυμιάσεων, οξέων, αλκαλικών, πυρηνικών ή κάθε είδους υλικών που εκλύουν
ακτινοβολία, χημικών και αποβλήτων. Τα απόβλητα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά τα υλικά που πρόκειται να ανακυκλωθούν, συντηρηθούν ή
επεξεργασθούν.
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω ''Ασφαλιστηρίου'' και ως
ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του ''Ασφαλιστηρίου''. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του ''Ασφαλιστηρίου''. Εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει
συμφωνηθεί στο ''Ασφαλιστήριο''.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Με το παρόν συμφωνείται ότι η παράγραφος 3.2 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής:
3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τη Ζημία που υπέστη η ίδια
από Απαίτηση Κινητών Αξιών μέχρι το υποόριο των EUR 10.000.000
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως
ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 3.5 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Με το παρόν συμφωνείται ότι η παράγραφος 3.5 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως
εξής:
3.5 ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Έκδοσης που πραγματοποίησε το
Ασφαλισμένο Πρόσωπο μέχρι το υπο όριο του EUR 1.000.000.
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως
ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 3.8
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ

Με το παρόν συμφωνείται ότι η παράγραφος 3.8
εξής:

διαγράφεται και αντικαθίσταται ως

3.8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει (i) τα Έξοδα Εγγύησης και (ii) τα Έξοδα
Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα που
πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, μέχρι το υποόριο του EUR
1.000.000
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως
ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.

5 . Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ 3 . 9 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΗΜΗΣ
Με το παρόν συμφωνείται ότι η παράγραφος 3.9
εξής:

διαγράφεται και αντικαθίσταται ως

3.9 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΗΜΗΣ
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης
Φήμης που πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο μέχρι το υποόριο του
EUR 1.000.000.
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως
ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
4 . 3 ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Με το παρόν συμφωνείται ότι η παράγραφος 4.3
εξής:

διαγράφεται και αντικαθίσταται ως

Ο Ασφαλιστής θα παρέχει Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης 72 μηνών για κάθε
Ασφαλισμένο Πρόσωπο που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης αποχωρεί
από τη θέση του ή συνταξιοδοτείται εφόσον το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί και δεν
αντικατασταθεί ή στην περίπτωση που το ασφαλιστήριο ανανέωσης ή αντικατάστασης
δεν καλύπτει τα απερχόμενα στελέχη. Η επέκταση 4.3 δεν ισχύει στην περίπτωση που
το Ασφαλισμένο Πρόσωπο αποχωρεί ή συνταξιοδοτείται εξαιτίας Αλλαγής
Ελέγχου.
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως
ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.

7 . Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Α Π Α Ι Τ Η Σ Η Σ 7 . 1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Με το παρόν συμφωνείται ότι η παράγραφος 7.1 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής:
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή
κάθε Απαίτηση το γρηγορότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα
(60) ημερών από την ημερομηνία, που αυτή έγινε γνωστή στον Ασφαλισμένο.
Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται είτε κατά την Περίοδο Ασφάλισης, είτε κατά την
Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης (αν ισχύει), είτε σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην παράγραφο 7.2 Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά. Ειδικά
για Απαιτήσεις οι οποίες ηγέρθησαν για πρώτη φορά πριν από τη λήξη της
Περιόδου Ασφάλισης ή της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης (αν
ισχύει) και εφόσον δεν έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από
την ημερομηνία έγερσης της Απαίτησης η γνωστοποίηση της Απαίτησης
μπορεί να γίνει εντός 60 ημερών από το τέλος της Περιόδου Ασφάλισης ή
Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης (αν ισχύει).
Ο Ασφαλισμένος δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή εντός
της Περιόδου Ασφάλισης, οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό, το οποίο
μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει στην έγερση Απαίτησης μαζί με
πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα
περιστατικά και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ζητηθεί από τον
Ασφαλιστή.
Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε Απαιτήσεις και γεγονότα ή
περιστατικά τα οποία μπορεί εύλογα να οδηγήσουν σε Απαίτηση πρέπει να
γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση που αναγράφεται στο στοιχείο 10 του
Πίνακα Ασφάλισης.
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως
ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Με το παρόν συμφωνείται ότι με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων και
εξαιρέσεων του Ασφαλιστηρίου καθώς και του Συνολικού Ανώτατου Ορίου
Ασφαλιστικής Ευθύνης που ισχύει για όλες τις πληρωμές που γίνονται σύμφωνα
με το Ασφαλιστήριο, συμπεριλαμβανομένης ρητώς της παρούσας επεκτάσεως, η
ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται ως ακολούθως:
1.Διευκρινίζεται ότι εφόσον κατά την χρονική περίοδο εξήντα (60) ημερών πριν την
εκάστοτε επέτειο ετήσιας ανανέωσης της παρούσας ασφάλισης, δεν επέλθει συμφωνία
των συμβαλλομένων μερών για τους όρους και το κόστος ανανέωσης για την επόμενη
ετήσια περίοδο, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και ο Ασφαλιστής υποχρεούται
να αποδεχθεί, παράταση της παρούσας ασφάλισης για έξι (6) μήνες, με αναλογική
χρέωση ασφαλίστρων, (pro rata), προκειμένου η ΔΕΗ ΑΕ να έχει τον απαραίτητο
χρόνο να προβεί κατά την κρίση της σε νέο διαγωνισμό ασφάλισης.
Συμφωνείται ότι ο όρος αυτός ισχύει με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
i.
Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή του κινδύνου κατά την περίοδο
ασφάλισης
ii.
Δεν υπάρχει αύξηση του Συνολικού Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστικής
Κάλυψης
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως
ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.
9. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ
Με το παρόν συμφωνείται ότι ο Ορισμός «Ασφαλισμένος» συμπληρώνεται ώστε να
περιλαμβάνει και τους Δικηγόρους που συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής με
την Εταιρεία, για Απαίτηση από Άδικη Πράξη που τέλεσαν (ή κατηγορούνται ότι
τέλεσαν) κατά την άσκηση και παροχή των νομικών υπηρεσιών τους στον εντολέα
τους
στην ΔΕΗ (σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του
συμβολαίου και της παρούσας Πρόσθετης Πράξης.)
Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσθετης Πράξης, Δικηγόρος με σχέση Έμμισθης
Εντολής ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με άδεια ασκήσεως δικηγορικού
επαγγέλματος, εγγεγραμμένο και μέλος οποιουδήποτε δικηγορικού συλλόγου της
Ελλάδος, το οποίο είναι δυνάμει συμβάσεως έμμισθος Δικηγόρος στην ΔΕΗ κατά την
περίοδο Ασφάλισης και παρέχει σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση τις νομικές του
υπηρεσίες, στην ΔΕΗ, αλλά μόνο σχετικά με τις Άδικες Πράξεις και ενέργειες που
λαμβάνουν χώρα κατά την παροχή των υπηρεσιών του με την ιδιότητα του
Δικηγόρου και ενεργώντας πάντοτε εντός των πλαισίων εξουσιοδοτήσεων και ορίων
που τίθενται από τον εντολέα του ή από την συμβατική του σχέση με την ΔΕΗ.
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός
όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει
συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο.

10.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι:

1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η ασφαλιστική κάλυψη του ''Ασφαλιστηρίου'' επεκτείνεται σε κάθε ''Ζημία'' που
υπέστη η ''Εταιρεία'' από ''Εργατική Απαίτηση'' που εγείρεται για πρώτη φορά κατά
της ''Εταιρείας'' κατά την ''Περίοδο Ασφάλισης'' ή την ''Πρόσθετη Περίοδο
Γνωστοποίησης'' για οποιαδήποτε ''Άδικη Πράξη'' τέλεσε η ''Εταιρεία'' κατά την
''Περίοδο Ασφάλισης'', εφόσον αυτή η ''Απαίτηση'' έχει ήδη ασκηθεί και εκκρεμεί
κατά τουλάχιστον ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου Διευθυντικού
Στελέχους ή ''Υπαλλήλου'' της ''Εταιρείας'' και υπό την προϋπόθεση των όρων και
εξαιρέσεων του παρόντος ειδικού όρου και του ''Ασφαλιστηρίου''.
2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου, οι ορισμοί 6.1,
6.10, 6.24 και 6.25 του ασφαλιστηρίου αντικαθίστανται ως εξής:
6.1. ''Άδικη Πράξη'' ορίζεται:
(i) όσον αφορά στο ''Ασφαλισμένο Πρόσωπο'', κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη,
παράβαση καθήκοντος, αμέλεια, σφάλμα, κατάχρηση εμπιστοσύνης, αναληθής ή
παραπλανητική δήλωση, παράβαση ορίων εξουσιοδότησης ή άλλη πράξη ή
παράλειψη που το ''Ασφαλισμένο Πρόσωπο'' τέλεσε υπό την ιδιότητά του ως μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου Διευθυντικού Στελέχους ή ''Υπαλλήλου'' της
''Εταιρείας'' ή ως ''Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού'', καθώς και οποιαδήποτε
άλλη πράξη ή παράλειψη για την οποία σύμφωνα με το νόμο το ''Ασφαλισμένο
Πρόσωπο'' ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο λόγω της ανωτέρω ιδιότητάς του
(ii) όσον αφορά την ''Εταιρεία'', κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη, παράβαση
καθήκοντος,
αμέλεια,
σφάλμα,
κατάχρηση
εμπιστοσύνης,
αναληθής
ή
παραπλανητική δήλωση, παράβαση ορίων εξουσιοδότησης καθώς και οποιαδήποτε
άλλη πράξη τέλεσε η ''Εταιρεία'', πάντα σε σχέση με ''Εργατική Απαίτηση'' και μόνο.
6.10 ''Ασφαλισμένος'' αναφορικά με την παρούσα πρόσθετη κάλυψη ορίζεται η
''Εταιρεία''.
ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"
"ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ", ΩΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ" ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
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6.24
''Ζημία'' ορίζεται η χρηματική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της
χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη, που επιδικάστηκε δυνάμει τελεσίδικης
δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης ή συμφωνήθηκε συμβιβαστικά μετά από έγκριση
του ''Ασφαλιστή'', καθώς και τα ''Έξοδα Υπεράσπισης''.

Η ''Ζημία'' δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόστιμα, εξαγορά ποινής ή χρηματικές
ποινές (αστικές, διοικητικές ή ποινικές), αποθετική ζημία, ψυχική οδύνη, τέλη και
φόρους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο ο ''Ασφαλισμένος'' δεν
υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει ή αποζημίωση για αγαθά τα οποία εκ του

νόμου δεν είναι δεκτικά ασφάλισης. Η αποζημίωση στην οποία υποχρεώθηκε ο
Ασφαλισμένος με περισσότερες από μία δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις ή
συμβιβασμούς καθώς και τα Έξοδα Υπεράσπισης
για περισσότερες από μία
Απαιτήσεις που βασίζονται στην Ίδια Άδικη Πράξη, θα θεωρείται ότι αποτελεί, μία και
μόνη Ζημία.
Σε περίπτωση που στο δίκαιο σύμφωνα με το οποίο θα κριθεί η Απαίτηση,
προβλέπονται “non-compensatory damages including punitive, exemplary,
aggravated or multiple damages” (αποζημίωση που δεν δίδεται για την
αποκατάσταση
της
ζημίας, συμπεριλαμβανομένης
της «παραδειγματικής»,
«σωρευτικής» και «πολλαπλής» αποζημίωσης) ή άλλης παρόμοιας αποζημίωσης, η
ως άνω αποζημίωση θα εξαιρείται από την έννοια της Ζημίας.
Αναφορικά με την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης της ''Εταιρείας'' για
''Εργατικές Απαιτήσεις'', που προβλέπεται στο παρόν, η ''Ζημία'' δεν περιλαμβάνει:
(i)
οποιαδήποτε υποχρέωση πηγάζει από οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό σε
οποιαδήποτε δικαιοδοσία σχετική με εργατική αποζημίωση, αποζημίωση απόλυσης,
αποζημίωση εργατικού ατυχήματος, μισθούς ασθενείας, επιδόματα ή αποζημίωση
αναπηρίας, επιδόματα ή αποζημίωση ανεργίας, ασφάλεια ανεργίας, επιδόματα ή άλλα
ποσά που καταβάλλονται λόγω σύνταξης, εισφορές ή επιδόματα κοινωνικής
ασφάλισης ή από οποιοδήποτε παρόμοιο νόμο ή κανονισμό ή
(ii) (α) προκαταβολή αποδοχών ή αποθετική ζημία ή κάθε είδους μελλοντικές
καταβολές ή προνόμια ή
(β) οποιαδήποτε προνόμια, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ποσά σχετίζονται με
την εργασία του, και τα οποία αυτός που εγείρει την Απαίτηση θα δικαιούταν ως
εργαζόμενος εάν ο ''Ασφαλισμένος'' τον προσλάμβανε, επαναπροσλάμβανε ή
συνέχισε να τον απασχολεί.
(iii) οποιαδήποτε ευθύνη ή έξοδα πραγματοποιήθηκαν από τον ''Ασφαλισμένο'' για
μετατροπές που απαιτούνται σε οποιοδήποτε ακίνητο, συστατικό, παράρτημα ή εν
γένει εξοπλισμού αυτού για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
6.25 ''Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος'' της παρούσας κάλυψης θα θεωρείται η
ημερομηνία που αναφέρεται στον ''Πίνακα Ασφάλισης'' του ''Ασφαλιστηρίου''.

3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου, οι παρακάτω
εξαιρέσεις προστίθενται στις εξαιρέσεις του ''Ασφαλιστηρίου'':
(i)
επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με
έγγραφη απαίτηση ή εκκρεμή δίκη ή άλλη εκκρεμή διαδικασία, ασφαλιστικό μέτρο,
δικαστική ή διαιτητική απόφαση κατά του ''Ασφαλισμένου'' πριν από ή κατά την
''Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος'' όπως ορίζεται στο παρόν ή βασίζεται στα ίδια ή
σε παρόμοια με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά.
(ii)
επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με
οποιαδήποτε υποχρέωση του ''Ασφαλισμένου'' βάσει προφορικής ή έγγραφης
σύμβασης εργασίας. Παρόλα αυτά η εξαίρεση δεν θα ισχύει αν ο ''Ασφαλισμένος''
θα είχε την ίδια ευθύνη ακόμα κι αν δεν υπήρχε τέτοια σύμβαση.
(iii) επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με
οποιαδήποτε ποινική ή διοικητική ή άλλη πειθαρχική διαδικασία κατά της
''Εταιρείας''.
(iv) επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με
οποιαδήποτε ''Απαίτηση'' κατά του ''Ασφαλισμένου'' στην περίπτωση που έχει
ασκηθεί δίωξη ή αγωγή σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή
του Καναδά ή σχετίζεται με δραστηριότητες της ''Εταιρεία ς'' στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή τον Καναδά.
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου συμφωνούνται
τα ακόλουθα:
(α) Επιμέρους Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης για ''Εργατικές Απαιτήσεις''
Συμφωνείται ότι το ανώτατο όριο ευθύνης του ''Ασφαλισμένου'' για όλες τις
''Εργατικές Απαιτήσεις'' σωρευτικά που ασκούνται κατά της ''Εταιρείας'' και
καλύπτονται από τον παρόντα ειδικό όρο περιορίζεται στο ποσό του επιμέρους
ορίου ευθύνης που αναφέρεται στον ''Πίνακα Ασφάλισης'' του ''Ασφαλιστηρίου'' για
την
παρούσα
πρόσθετη
κάλυψη.
Αυτό
το
επιμέρους
όριο
ευθύνης
συμπεριλαμβάνεται στο ''Όριο Ευθύνης'' που ορίζεται στο στοιχείο 3 του ''Πίνακα
Ασφάλισης''.
(β) Απαλλαγή
Ο ''Ασφαλιστής'' θα ευθύνεται μόνο για το ποσό της ''Ζημίας'' που σχετίζεται με
''Απαίτηση'' που υπερβαίνει το ποσό της ''Απαλλαγής'' που ορίζεται στο στοιχείο 6
του ''Πίνακα Ασφάλισης'' αναφορικά με κάθε ''Ζημία''. Το ποσό της ''Απαλλαγής''
βαρύνει την ''Εταιρεία'' και παραμένει ανασφάλιστο. Σε περίπτωση που υφίσταται
''Ζημία'' από περισσότερες από μια ''Απαιτήσεις'' που εμπίπτουν στην έννοια
της παραγράφου 7.2 Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά, θα
εφαρμόζεται μόνο μία ''Απαλλαγή''. Σε περίπτωση που μία ''Απαίτηση''
εμπίπτει σε περισσότερες από μία ''Απαλλαγές'', όπως αυτές ορίζονται στο

στοιχείο 6 του ''Πίνακα
''Απαλλαγή''.

Ασφάλισης'', τότε

θα

ισχύει

μόνο η

μεγαλύτερη

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω ''Ασφαλιστηρίου'' και ως
ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του ''Ασφαλιστηρίου''. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του ''Ασφαλιστηρίου''. Εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει
συμφωνηθεί στο ''Ασφαλιστήριο''.
11. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ANTITRUST
Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι ο ‘’Ασφαλιστής’’ δεν υποχρεούται σε
καταβολή αποζημίωσης για ‘’Ζημία’’ σε σχέση με οποιαδήποτε ‘’Απαίτηση’’ ή σε
οποιαδήποτε άλλη πληρωμή βάσει του ‘’Ασφαλιστηρίου’’, η οποία πηγάζει από ή
σχετίζεται με ή οφείλεται σε ή συνδέεται με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο με
παραβιάσεις κανονισμών antitrust, αθέμιτο ανταγωνισμό, καθορισμό τιμών,
διαφορισμό τιμών, παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές και / ή μονοπώλια,
συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικών ενεργειών, νομικών διαδικασιών ή
ερευνών.
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω ‘’Ασφαλιστηρίου’’ και ως
ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του ‘’Ασφαλιστηρίου’’. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του ‘’Ασφαλιστηρίου’’. Εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει
συμφωνηθεί στο ‘’Ασφαλιστήριο’’.
12. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
Λαμβανομένου υπόψη του ασφαλίστρου που επιβαρύνει την παρούσα ασφάλιση,
είναι κατανοητό και συμφωνείται με το παρόν ότι αυτή η σύμβαση δεν θα ισχύει και
δεν θα καλύπτει οποιαδήποτε πραγματική ή εικαζόμενη ευθύνη για κάθε αξίωση ή
αξιώσεις σχετικά με ζημία ή ζημίες που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα, που προέρχονται
ή ως συνέπεια ή που συνδέονται κατά οιονδήποτε τρόπο με το αμίαντο ή άλλα υλικά
που περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα.
13. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΞΙΚΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
Εξαιρουμένης κάθε ζημίας, δαπάνης ή κόστους που απορρέει άμεσα ή έμμεσα, ή
προκύπτει ή σχετίζεται κατά οιονδήποτε τρόπο με μύκητες ανεξαρτήτως του αν
υφίσταται άλλη αιτία της ζημίας που μπορεί να έχει συμβάλλει ταυτόχρονα ή ως
επακόλουθο στην πρόκληση της ζημίας.
14.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Μόλις ο Ασφαλιστής παραλάβει το σύνολο των παραστατικών εγγράφων που
αφορούν την Απαίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.1., οφείλει να
ενημερώσει τον Λήπτη της Ασφάλισης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών για την αποζημίωση. Εάν το διάστημα παρέλθει άπρακτο, ο Λήπτης
δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση ασφάλισης. Κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα ο Ασφαλιστής οφείλει να ενημερώσει τον Λήπτη της Ασφάλισης
και για το εύλογο των Εξόδων Υπεράσπισης.

15.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η πρωτότυπη σύμβαση πρόκειται να ερμηνευτεί σύμφωνα με την έκδοση στην
ελληνική γλώσσα όπως επισυνάπτεται.
Η αγγλική έκδοση παρέχεται μόνο ως μετάφραση. Σε όλες τις περιπτώσεις η
σύμβαση στην ελληνική γλώσσα θα υπερισχύει.
Όλοι οι άλλοι όροι, εξαιρέσεις και προϋποθέσεις αυτού του ασφαλιστηρίου θα
παραμείνουν ως έχουν.

BusinessGuard Premier
MANAGEMENT LIABILITY
INSURANCE

POLICYHOLDER:
POLICY NUMBER:

NOTICE 1: CONCERNING THE RIGHTS OF OBJECTION AND WITHDRAWAL, PLEASE
REFER TO WHAT IS MENTIONED UNDER CONDITION 2 OF THIS DOCUMENT.

BUSINESSGUARD PREMIER –
M AN AG E MENT LI ABILITY INSUR ANCE
1. COVE R SCHEDULE
Policy Number:

1.

Policyholder
Policyholder's
Address

PUBLIC POWER CORPORATION S.A.
30 Chalkokondili str,
104 32 Athens, Greece

2.

Policy Period:

From
To
(Both days inclusive, local time)

3.

Limit of Liability

Limit for all Claims for all persons
Insured for all covers and extensions in
the aggregate, inclusive of Defence
Costs. €50,000,000

4.

Sub-Limits of
Liability:

Cover 3.2 (Cover of Company for
securities) €10,000,000
Cover 3.5 (Extradition costs in other
country) € 1,000,000
Cover 3.7 (Bodily Injury and Property
Damage Defence Costs): € 50,000
Cover 3.8 (Protection of assets and
liberty) € 1.000,000
Cover 3.9 (Public Relations
Expenses) €1,000,000
Extension 4.6 (Emergency Defence
Costs) € 1,000,000
For the total of Defence Costs with
relation to claims arising out of Wrongful
Act concerning Pollution event
cumulatively € 5,000,000

Employed Lawyer Extension
€15,000,000
Cover extension of the Company for
claims concerning EPLI Entity Cover
€10,000,000
Sub-limits of liability are included in the
Limit of Liability and do not increase
the Limit of Liability in any case.
5.

Non-Executive
Directors
Protection

Excess Limit for each Non-executive
BoD Member of the Policyholder and
cumulatively: € 1,000,000

6.

Retention

For claims against insured persons of
the Policyholder and its co insured
subsidiaries worldwide - € 0
Each for every claim

For claims against insured persons of
the Policyholder and its co insured
subsidiaries in respect of company
reimbursement worldwide
(reimbursement of expenses) excluding
the USA or Canada
€ 50,000 Each for every claim
For claims for Security Claims Entity
cover € 100,000
Each for every claim

For claims against insured persons of
the Policyholder and its co insured
subsidiaries in respect of company
reimbursement only brought in the
USA or Canada USD 150,000
Each for every claim

For claims against the company in
respect of Entity Employment Practice
€ 50,000 Each for every claim
7.

Total Annual
Premium

Is the amount of:
which is broken down as follows:
Net premium:
Policy fee:

Premium tax:
8.

Continuity Date:

Retroactive Date

1950

9.

Covers

The Insurer affords under this Policy the
following covers only if
the word "applicable" is written next to
them
Cover 3.1
Cover 3.2
Cover 3.3
Cover 3.4
Cover 3.5
Cover 3.6
Cover 3.7
Cover 3.8
Cover 3.9
Extension 4.1
Extension 4.2
Extension 4.3
Extension 4.4
Extension 4.5
Extension 4.6

Applicable
Applicable
Applicable
Applicable
Applicable
Applicable
Applicable
Applicable
Applicable
Applicable
Applicable
Applicable
Applicable
Applicable
Applicable

10. Insurer
Insurer's
Address

11. Geographical
Scope of Cover

Worldwide

12. Attached Special 1. Pollution Exclusion
Terms
2. Amendment in cover 3.2 Securities
3. Amendment in cover 3.5 Extradition
Assets & Liberty
4. Amendment in cover 3.8 Assets and
Liberty Protection
5. Amendment in cover 3.9 Public
Relations Expenses
6. Amendment in extension 4.3
Lifetime Run Off for Retired Insured
Persons
7. Amendment in claims 7.1 Reporting
Claims and Circumstances
8. Other Special Terms
9. Employed Lawyer Extension
10. EPL Entity Cover

11. Antitrust Exclusion Clause
12. Asbestos Exclusion
13. Toxic Mould Exclusion
14. Procedure when announcing a Claim
15. Policy Documentation Endorsement

Place:
Date:
The Insurer

Place:
Date:
The Policyholder

2. RIGHTS OF THE P OLICY HOLDE R
2.1

FIRST RIGHT OF OBJECTION
If the contents of this Policy deviate from the insurance proposal or from any
other relevant document, the Policyholder has the right of objection. This right
may be exercised only by filling and sending the attached sample A (notice of
objection) by registered post to the Insurer's headquarters within one (1) month
from the date of receipt of this Policy.

2.2

SECOND RIGHT OF OBJECTION
In the event that the Policyholder did not receive the special form of information
with the details specified by the law at the time of submission of the insurance
application, the Policyholder has the right of objection. This right may be
exercised only by filling and sending the attached sample B (notice of objection)
by registered post to the Insurer's headquarters within fourteen (14) days from
the date of delivery of this Policy.

2.3

RIGHT OF WITHDRAWAL
If the period of the Policy is longer than one (1) year, the Policyholder may, for
reasons other than those mentioned above, withdraw from the Policy within
fourteen (14) days upon delivery of the Policy. This right may be exercised solely
by written notice sent to the Insurer's headquarters.
Unless otherwise evidenced, delivery and receipt of this Policy is implied by the
payment of the premium.

2.4

EFFECT OF EXERCISING THE RIGHT OF OBJECTION OR WITHDRAWAL
In the event that the Policyholder exercises any of the aforementioned rights (of
objection or withdrawal), this Policy shall be cancelled in its entirety as if has
never been made, as of the date of receipt of the notice of objection or the notice
of withdrawal by the Insurer. Any premium already paid as at the date of
objection or withdrawal shall be refunded to the Policyholder.
It is clarified hereby that the right of objection or withdrawal cannot be exercised if
a Claim has already been reported to the Insurer, in accordance with the terms
and conditions of this Policy, before the receipt of the aforesaid notice of
objection or withdrawal.

BUSINESSGUARD PREMIER –
MAN AGEMENT LIABILITY INSURANCE
In consideration of the payment of the Total Annual Premium, the Insurer and the
Policyholder agree as follows:
THE COVERS, AS WELL AS THE EXTENSIONS, ARE ONLY AFFORDED FOR
CLAIMS FIRST MADE AGAINST THE INSURED DURING THE POLICY PERIOD
AND REPORTED TO THE INSURER AS REQUIRED BY THIS POLICY (CLAIMS
MADE CLAUSE).

3. COVERS
The following covers apply only to Claims first made during the Policy Period and
reported as required by this Policy.
3.1

MANAGEMENT LIABILITY
The Insurer shall:
(i)
Reimburse the Insured Person for the Loss or pay on behalf of the
Insured Person the amount of the Loss to the extent that the Insured
Person has not been indemnified by the Company.
(ii) Reimburse the Company for the Loss sustained by the Insured Person to
the extent that the Insured Person has been indemnified by the Company.

3.2

COMPANY SECURITIES
The Insurer shall reimburse the Company for the Loss sustained by the same
from a Securities Claim.

3.3

INVESTIGATION COSTS
The Insurer shall pay the Investigation Costs of the Insured Person.

3.4

NON-EXECUTIVE DIRECTORS PROTECTION
The Insurer shall pay on behalf of each Non-executive Director of the
Policyholder serving in this capacity during the Policy Period any Loss up to
the Excess Limit and to the extent that such Loss has not been indemnified by
the Company and is not covered by any other insurance.

3.5

EXTRADITION
The Insurer shall pay the Extradition Costs of the Insured Person.

3.6

OUTSIDE DIRECTORSHIP

The Insurer shall:
(i)
Reimburse the Outside Entity Director for the Loss or pay on behalf of
the Outside Entity Director the amount of the Loss to the extent that the
Outside Entity Director has not been indemnified by the Company, by the
Outside Entity or by any other insurance policy.
(ii) Reimburse the Company for the Loss sustained by the Outside Entity
Director to the extent that the Outside Entity Director has been
indemnified by the Company.
3.7

BODILY INJURY AND PROPERTY DAMAGE DEFENCE COSTS
The Insurer shall pay the Defence Costs of the Insured Person for any Claim
in respect of Bodily Injury and/or Property Damage, subject to the Sub-Limit
specified in Item 4 of the Cover Schedule.

3.8

ASSETS AND LIBERTY PROTECTION
The Insurer shall pay (i) the Bail Bond Costs and (ii) the Asset and Liberty
Protection Expenses paid by the Insured Person.

3.9

PUBLIC RELATIONS EXPENSES
The Insurer shall pay the Public Relations Expenses of the Insured Person.

4. E X TE NS IONS
4.1

NEW SUBSIDIARIES
This Policy shall automatically extend to any Subsidiary, which the
Policyholder will acquire or establish after the inception date of the Policy,
unless such Subsidiary has its Securities listed on any stock exchange or other
organised market in the United States of America.
For any such entity with total gross assets greater than 25% of the consolidated
gross assets of the Policyholder, as at the inception date of this Policy, this
extension 4.1 shall apply automatically for a period of 60 days from the date that
such entity becomes a Subsidiary or until the expiry of the Policy Period,
whichever of the two periods may be the shortest. After the end of the period of
60 days the entity shall no longer be deemed as a Subsidiary for the purposes of
this Policy. Should the Policyholder request cover for such entity to be
extended for a period of time longer than 60 days and provided that the
Policyholder will provide the Insurer with sufficient details to permit the Insurer
to assess its exposure with respect to such entity, the Insurer may, but will not
be obliged to, extend the cover under to terms that will be submitted to the
Policyholder. An endorsement that will be annexed to this Policy and will extend
cover for period longer that 60 days will be issued provided that the Policyholder
accepts the Insurer's terms and conditions, including any relevant additional
premium.
The cover of any Claim concerning or in relation to any Subsidiary requires that
the Wrongful Act was committed while the entity was a Subsidiary of the
Policyholder.

4.2

DISCOVERY PERIOD
The Policyholder shall be automatically entitled to a Discovery Period of 5
years after the expiry of the Policy Period provided that this Policy is not
renewed or replaced with any other form of directors and officers liability
insurance.

4.3

LIFETIME RUN OFF FOR RETIRED INSURED PERSONS
The Insurer shall provide a lifetime Discovery Period for any Insured Person
who resigns or retires from his position during the Policy Period in the event that
this Policy is not renewed or replaced or where such renewal or replacement
does not provide cover for Insured Persons who resign or retire. This extension
4.3 shall not apply in the event that the Insured Person resigns or retires from
his position by reason of a Transaction.

4.4

HEIRS
The Insurer shall pay for the Loss resulting from a Claim concerning the
Insured Person, which is first made against the heirs, legatees, or trustees of the
Insured Person, provided that such Claim would be covered under this Policy if
such Claim were made against the Insured Person.

4.5

JOINT PROPERTY
The Insurer shall pay for the Loss resulting from a Claim concerning the
Insured Person, which is first made against the lawful spouse of the Insured
Person, provided that if such Claim were made against the Insured Person, it
would be covered under this Policy and that such Claim concerns
indemnification for the collection of which there may be a seize of the property
which is (or is presumed to be) jointly owned by the Insured Person and the
lawful spouse or of assets that have been transferred by the Insured Person to
the lawful spouse.

4.6

EMERGENCY DEFENCE COSTS
In the event that it is not possible to obtain within reasonable time the Insurer's
prior written consent for the Defence Costs urgently required with respect to any
Claim, the Insurer shall give retrospective approval for such Defence Costs up
to the sub-limit of liability as mentioned in item 4 of the Cover Schedule.

5. EXCLUSIONS
5.1

CORRUPTION AND FRAUDULENT ACTS
The Insurer shall not be liable under this Policy for any Loss concerning or
related to:
(i)
the gaining through any means of any profit or advantage to which the
Insured was not legally entitled, or
(ii) any fraudulent act or omission.
Such exclusions shall only apply in the event that either of the above is

established by final judicial adjudication or by decision of a competent
administrative authority or other body or by any relevant judicial or extrajudicial
admission by the Insured.
For the purposes of determining the applicability of exclusion 5.1, the act or
omission of one or more of the Insureds shall not be imputed to any other
Insured Persons.
5.2

PRIOR CLAIMS
The Insurer shall not be liable under this Policy to pay for any Loss concerning
or arising out of:
(i)
A Wrongful Act committed before the Continuity Date of the cover
(ii) Facts constituting or relating to Wrongful Acts, which relate to or are
associated with a Claim that was reported under another insurance policy,
including the policy of which this Policy is a renewal or replacement, or
(iii) Facts constituting or relating to Wrongful Acts, which relate to or are
associated with events that could reasonably give rise to a Claim and have
been reported under another insurance policy, including the policy of which
this Policy is a renewal or replacement. or
(iv) Any pending proceeding commenced before the inception date of this
Policy. It is clarified that this exclusion shall apply even if the pending
proceeding commenced after the Continuity Date but before the inception
date of this Policy or
(v) The same facts as those in the above pending proceeding.
For the purposes of exclusions 5.2(iv) and 5.2(v), "proceeding" shall include,
without being limited to, any civil, criminal, administrative or arbitration
proceeding or any other similar proceeding or official enquiry, examination,
investigation by any audit or supervisory or other competent governmental
authority of any jurisdiction.

5.3

BODILY INJURY AND PROPERTY DAMAGE
The Insurer shall not be liable under this Policy for any Loss concerning or
related to Bodily Injury and Property Damage. This exclusion shall not apply to
Loss under cover 3.7, Bodily Injury and Property Damage Defence Costs.

5.4

USA CLAIMS BROUGHT BY INSURED PERSONS
The Insurer shall not be liable to indemnify or pay any amount in connection with
any USA Claim which was brought by or on behalf of any:
(a)
Insured
(b)
Outside Entity in which any Insured Person serves or served as an
Outside Entity Director.
This exclusion shall not apply:
(i)
with respect to Defence Costs of any Insured Person
(ii) to any Claims against the Insured Person pursued:

1.

(iii)

by any Security holder or member of the Company or of the
Outside Entity, whether directly or derivatively or as a class action
without the voluntary assistance or active participation of any Insured
but due to a legal requirement of the Insured to assist, aid or
participate in the Claim,
2.
by any Insured Person in connection with an Employment
Practices Claim,
3.
by any Insured Person for contribution or indemnity, if the Claim
directly results from another Claim otherwise covered under this
Policy,
4.
by any former director, officer or employee of the Company or of the
Outside Entity,
5.
by the liquidator, receiver or insolvency administrator of the
Company or of the Outside Entity either directly or derivatively on
behalf of the Company or Outside Entity
by any Insured Person engaged in any protected activity as specified in 18
U.S.C. 1514(A) (“whistleblower” protection pursuant to the Sarbanes-Oxley
Act of 2002) or any other protected activity specified in any other
“whistleblower” protection (that is the (former) employee or member of an
organisation, especially of a corporation or public authority or
administration, reporting an illegal act or conduct to persons or authorities
who have the authority and acknowledged will to take corrective measures.
These reports may be internal or external, depending on whether they
concern the company of the employees or a third company or agency)
pursuant to any similar legislation.

6. DEFINITIONS
The following words (or terms) used in bold in this Policy shall solely have the meaning
attributed to them below.
6.1

Wrongful Act
shall mean:
(i)

(ii)

6.2

with respect to the Insured Person:
a)
any actual or alleged act or omission committed by the Insured
Person in any of the capacities listed in definition 6.9 - Insured
Person below, as well as any other act or omission for which the
Insured Person is responsible under the law solely because of such
listed capacity, or
b)
any act or omission related to an Employment Practices Claim
with respect to the Company, any actual or alleged act or omission by the
Company through its instruments, but solely in relation to Securities.

Transaction
shall mean any of the following events:

(i)

(ii)

6.3

the Policyholder consolidates with or merges or transfers through split or
sale or any other way all or essentially all of its assets, resulting in the
extinction of the Policyholder as an independent legal entity, or
any person or entity, or persons or entities acting in concert (other than a
Subsidiary) becomes entitled to exercise more than 50% of the rights to
vote at general meetings of the Policyholder or control the appointment of
the majority of the board of directors of the Policyholder.

Outside Entity
shall mean any entity other than an entity that:
(i)
is a Subsidiary, or
(ii) is a bank or other financial or credit institution, investment firm, investment
fund or mutual fund, private equity or venture capital company, undertaking
for collective investment in securities, as well as similar investment entities,
investment consultants or stock brokerage firm, insurance company or any
other similar entity engaged in relevant or similar activities, or
(iii) has its Securities listed or exchanged on a stock exchange or market of
the USA and is subject to the obligation to file reports, financial statements
or other documents with the United States Securities and Exchange
Commission (SEC) in accordance with Section 13 of the U.S. Securities
and Exchange Act of 1934.

6.4

Claim
shall mean:
(i)
(a)
any written monetary demand, action or other judicial measure
before the civil or administrative courts, or arbitral, administrative or other
authority for monetary compensation or other remedy, or
(b)
any criminal proceeding, or
(c)
any Securities Claim,
brought against the Insured alleging a Wrongful Act, or
(ii) any Investigation, or
(iii) decision for extradition of an Insured Person, or
(iv) any proceeding for the purpose of issuing Injunction Measures or
enforcing Penal Measures against the Insured Person

6.5

USA Claim
shall mean any Claim brought in the United States of America (U.S.A.) or based
upon the laws of the U.S.A. or related to acts, omissions and events that
occurred in the U.S.A. The meaning of the U.S.A. shall include all States,
territories and possessions of the United States of America.

6.6

Securities Claim
shall mean any written monetary demand or other judicial proceeding before the
civil, criminal, administrative courts, an arbitral, administrative or other official
authority against the Insured, alleging a violation of any provisions of the
applicable laws concerning Securities (including but not limited to the provisions
regulating the purchase or sale or offer or solicitation of an offer to purchase or
sell Securities), which is:

(i)

brought by any person or entity with respect to the purchase or sale, or
offer or solicitation of an offer to purchase or sell any Securities of the
Company, or
(ii)
brought by any security holder of Securities of the Company with respect
to such security holder’s interest in the Securities issued by the
Company, or
(iii)
brought derivatively on behalf of the Company by a security holder of
Securities of the Company, if such action is stipulated by the law
applicable to the Claim.
"Securities Claim" shall not mean (i) administrative or relevant measures and
sanctions (including but not limited to measures, sanctions and penalties of the
Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange) against the
Company, as well as investigations into the affairs of the Company, or (ii) an
Employment Practices Claim with respect to options and the rights and
obligations arising out of such options.

6.7

Retention
shall mean the amount specified in Item 6 of the Cover Schedule.

6.8

Injunction – Penal Measures
Injunction
shall mean any judicial decision or act of judicial or other official body against the
Insured Person imposing on the Insured Person:
(i)
prohibition of any legal or actual change or sequestration or any other
injunctive measure preventing the Insured Person from exercising full
rights of ownership or control of personal assets or real property of the
Insured Person, or
(ii) a prohibition on the Insured Person from performing the function of a
director or other officer of the Company
Penal measures
shall mean any judicial decision, act of the prosecution or act of a judicial or other
official body against the Insured Person imposing on the Insured Person:
(iii)
(iv)

6.9

a legal temporary detention, restriction to a domestic residence or other
official restrictive condition, or
extradition after the revocation of a legal residence permit for any reason,
except for the reason of a criminal sentence against the Insured Person.

Insured Person
shall mean any natural person who during the Policy Period was, is or becomes:
(i)
a director or officer of the Company,
(ii) an Employee of the Company,
(iii) an Outside Entity Director,
but only when and to the extent that such Insured Person is acting in such
Insured Person capacity.
It is clarified that "Insured Person" shall not mean certified auditors, receivers,
liquidators, administrators, consultants, or other persons of a similar capacity who
do not have an employment relationship with the Company.

6.10 Insured
shall mean any Company and any Insured Person.
6.11 Policy
shall mean this insurance agreement, including the attached special terms and
conditions and annexes, which are an integral part of this agreement.
6.12 Insurer
shall mean the Insurance Company listed under Item 10 of the Cover Schedule.
6.13 Outside Entity Director
shall mean any natural person who, upon specific written request of the
Company, during the Policy Period was, is or becomes an executive member,
administrator or trustee or holds an equivalent position in an Outside Entity.
6.14 Asset and Liberty Expenses
shall mean the reasonable solicitor fee and expenses paid by the Insured
Person with the prior written consent of the Insurer for the purpose of preventing
an Injunction Order or Penal Measures or for the withdrawal of an Injunction
Order issued during the Policy Period or of Penal Measures imposed during
the Policy Period.
6.15 Bail Bond
shall mean the reasonable costs and expenses (interest, bank fees etc.) but not
the capital or any collateral required for any bond or other financial guarantee
imposed on the Insured Person as a restraining order during the Policy Period
in connection with a Claim covered by this Policy or in replacement of an
Injunction Order or of Penal Measures
6.16 Extradition Costs
Shall mean reasonable fees, costs and expenses incurred with the prior written
consent of the Insurer
i)
In relation to any extradition proceedings or related appeal, any
judicial review applications challenging the designation of any
territory for the purposes of any extradition law, any challenge or
appeal of any extradition decision by the responsible governmental
authority, or any applications to the European Court of Human
Rights or similar court in another jurisdiction.
ii)
a) of any accredited crisis counsellor and/or tax advisor, retained
by the Insured Person exclusively and directly in connection with
the proceedings set forth under (i) above.
b) of public relations consultants recruited by the Insured Person
and incurred exclusively and directly in connection with extradition
proceedings brought against such Insured Person.
6.17 Investigation Costs

shall mean the reasonable fees, costs and expenses, incurred in connection with
the representation of the Insured Person in an Investigation, with the Insurer’s
prior written consent. Investigation Costs shall not include the remuneration,
salaries or any other compensation of the Insured Persons, or any other
compensation of the Company.
6.18 Public Relations Expenses
shall mean the reasonable fees, costs and expenses paid by the Insured Person
to a public relations consultant recruited by the Insured Person, with the
Insurer’s prior written consent, to restore and protect the reputation and esteem
of the Insured Person after a final judicial disposition dismissing the Claim made
against the Insured Person.
6.19 Defence Costs
shall mean the reasonable and necessary fees, costs and expenses incurred by
or on behalf of the Insured, with the Insurer’s prior written consent, for the
investigation, defence or potential settlement of the Claim. Defence Costs shall
not include the remuneration, salaries or any other compensation of the Insured
Persons, or any other compensation or expenses of the Company.
6.20 Employment Practices Claim
shall mean any Claim made against an Insured Person and relates to
employment issues in connection with one or more of the following:
(i)
wrongful and/or improper dismissal or termination of employment contract,
except for claims for severance pay, wages in arrears, accrued salaries,
any allowances and benefits, such as private pension and health care
insurance, stock options or other relevant schemes and social security
contributions.
(ii) discrimination
(iii) misleading statements, publications, announcements or advertisements in
connection with the employment,
(iv) unlawful refusal to employ or promote, wrongful deprivation of career
opportunity, wrongful disciplinary punishment, improper performance
appraisal,
(v) sexual harassment in the workplace,
(vi) breach of privacy and personal information,
(vii) defamation, personal abuse, infliction of moral damage
effected or allegedly effected with respect to any employment or prospective
employment in the Company of any past, present, future or prospective
Employee or Insured Person.
6.21 Investigation
shall mean any formal hearing, examination or inquiry into the affairs of the
Company or concerning any Insured Person due to this capacity of the Insured
Person in the Company, if the Insured Person is required by the law to attend
the investigation or is requested in writing by an official body to do so as a target
of the investigation. It is clarified that the Investigation shall be deemed to be
first made when the Insured Person was first required to attend the
Investigation or was requested in writing to do so.

"Investigation" shall not include inquiries, examinations or investigations
conducted across the industry in which the Company operates.
6.22 Company
shall mean the Policyholder specified in Item 1 of the Cover Schedule, as well
as its Subsidiaries.
6.23 Total Annual Premium
shall mean the total annual premium specified in Item 7 of the Cover Schedule,
including the premium specified in endorsements in this Policy.
6.24 Loss
shall mean:
(i)
any pecuniary damage, including pecuniary compensation for moral
damage, awarded by final judicial or administrative adjudication against the
Insured in admission of a Claim made against such Insured and covered
under this Policy,
(ii) the amount at which the Claim was settled, if the settlement was made with
the prior written consent of the Insurer,
(iii) the legal costs and expenses awarded against the Insured but only in
relation to the Claims covered by this Policy,
(iv) the Defence Costs, Investigation Costs, Extradition Costs, Asset and
Liberty Expenses and Public Relations Expenses.
(v) In the event that the law according to which the Claim was adjudicated
stipulates non-compensatory damages, including punitive, exemplary,
aggravated or multiple damages or any similar indemnity, the above
damages shall be included in the meaning of Loss.
"Loss" shall not include:
(i)
duties and taxes,
(ii) severance pay, salaries in arrears, stock options, and any form of
compensation in relation to employment benefits,
(iii) any amount that the Insured is not required by the law to pay and does not
fall within the Covers of this Policy
(iv) indemnity for liability and matters which are not insurable by law
(v) emotional distress, consequential damages, fines, penalties and payment
for a sentence
6.25 Continuity Date
shall mean the date specified in Item 8 of the Cover Schedule.
6.26 Subsidiary
shall mean:
(i)
according to Article 42e, Section 5 of Codified Law 2190/1920 an affiliated
company of the Policyholder as at the inception date of this Policy or, for
the purposes of extension 4.1, during the Policy Period, or

(ii)

any entity in which the Policyholder either directly or indirectly through one
or more other entities:
i. controls the composition of the board of directors, or
ii. controls more than half of the shareholder or equity voting power in the
general meeting, or
iii. holds more than half of the issued share capital
on the inception date of this Policy or, for the purpose of Extension 4.1 New
Subsidiaries, during the Policy Period.

6.27 Securities
shall mean any share, bond or other security representing debt of or equity
interests in a Company or a claim for financial or other reimbursement by the
Company.
6.28 Policyholder
shall mean the company specified in Item 1 of the Cover Schedule.
6.29 Limit of Liability
shall mean the amount specified in Item 3 of the Cover Schedule.
6.30 Cover Schedule
shall mean the schedule of covers provided at the beginning of this Policy, which
is an integral part of this Policy.
6.31 Policy Period
shall mean the period from the inception date to the expiry date of this Policy, as
specified under Item 2 of the Cover Schedule.
6.32 Discovery Period
shall mean the period immediately following the expiration of the Policy Period
during which written notice may be given to the Insurer of any Claim first made
during the Policy Period or during such period in respect of:
(i)
a Wrongful Act that occurred (or allegedly occurred) after the Continuity
Date and prior to the expiry of the Policy Period
(ii) an Investigation, adjudication for extradition of an Insured Person,
adjudication in Asset and Liberty Proceedings related to events which
first occurred or arose after the Continuity Date and prior to the expiry of
the Policy Period
The written notice of the above Claim shall be given in accordance with the
provisions of Section 7.1 of this Policy.
The Additional Discovery Period shall not apply in the event of termination of
this Policy or non-payment of the Total Annual Premium.
6.33 Bodily Injury and Property Damage
shall mean any bodily injury, sickness, disease, death, emotional distress,
material damage, destruction, impairment or loss of personal assets or real

property, including the damage for the loss of use of the above and the moral
damage resulting from the above.
6.34 Employee
shall mean any natural person who is in an employment relationship with the
Company. "Employee" shall also mean any natural person in full, part time,
seasonal or temporary employment. This excludes persons employed through
staff leasing companies, independent contractors, consultants, brokers, agents,
intermediaries, suppliers and representatives of the Company, as well as the
persons acting on behalf of them.
6.35 Excess Limit
shall mean the amount specified in Item 5 of the Cover Schedule, which is
available to each of the Non-Executive Directors of the Policyholder when all the
following have been exhausted.
(i). the Limit of Liability, and
(ii). all other applicable liability insurance whether specifically written as excess
over the Limit of Liability of this Policy or otherwise, and
(iii). all other indemnification for the Loss sustained by the Non-Executive
Director, including the indemnification by the Company.

7. CLAIMS
7.1

REPORTING OF CLAIMS AND CIRCUMSTANCES
The Insured is required to report in writing to the Insurer any Claim as soon as
possible and in any case within eight (8) days from the date that such Claim was
notified to the Insured. Such notice shall be given either during the Policy Period
or during the Discovery Period (if applicable) or in accordance with the
provisions of Section 7.2 Related Claims and Circumstances. Specifically for
Claims first made before the expiry of the Policy Period or the Discovery
Period (if applicable) and as long as not more than 60 days have elapsed from
the date the Claim was made, notice of the Claim can be given within 60 days
after the end of the Policy Period or the Discovery Period (if applicable).
The Insured may, during the Policy Period, notify the Insurer in writing of any
event or circumstance reasonably expected to give rise to a Claim, including full
relevant particulars with respect to dates, the persons involved, the
circumstances and any additional information that may be requested by the
Insurer.
All notifications relating to Claims and events or circumstances reasonably
expected to give rise to a Claim must be in writing to the address specified under
Item 10 of the Cover Schedule.

7.2

RELATED CLAIMS AND CIRCUMSTANCES

If notice of a Claim or circumstance reasonably expected to give rise to a Claim
is given by the Insured (as required in Section 7.1 Reporting of Claims and
Circumstances), then any Claim made subsequently at any time (even after the
expiry of the Policy Period or Discovery Period), alleging, arising out of, based
upon or attributable to the same facts or events as those in the notice first made,
shall be deemed to have first been brought against the Insured and reported to
the Insurer at the time the first notice was provided.
More than one Claim arising out of, related to or based upon the same facts,
which are relevant or attributable to the same cause, shall be considered a single
Claim for the purposes of this Policy, regardless of whether such Claims have
been made against the same or different Insured persons by the same or
different claimants and have the same or different legal basis.
7.3

CONDUCT OF DEFENCE
The Insured persons are required to assume responsibility in order to defend
and contest any Claims made against them and covered under this Policy. It is
clarified that the Insurer shall assume no responsibility to defend any of the
aforesaid Claims. Nonetheless, for the cover of this Policy to apply, the Insurer
shall have the right and the Insured shall have the duty and obligation to inform
in advance and cooperate fully with the Insurer in the defence, contest,
negotiation or settlement of any Claim. In the event of any Claim, the Insured
shall proceed to any reasonable actions in order to reduce and prevent the Loss.
The Insurer shall only be obliged to cover the Loss resulting from a Claim
provided that the Insured persons shall not make any admission and shall not
assume any liability or make any settlement in respect of any Claim, as well as
that the Insured persons shall not make any other payments that may not be
covered by this Policy, including Defence Costs, without the prior written
consent of the Insurer (with the sole exception of what is specified in Extension
4.6 EMERGENCY DEFENCE COSTS). Only settlements, stipulated decisions,
Defence Costs, Asset and Liberty Expenses, Bail Bond Costs, Extradition
Costs, Investigation Costs and Public Relations Expenses approved in writing
by the Insurer shall be paid as a Loss under this Policy. The Insurer shall not
delay unreasonably to give consent provided, however, that the Insurer shall be
entitled to participate in the defence or contest of the Claim and in the negotiation
of any settlement, in order to be able to decide whether such consent shall be
given.
The Insured shall fully cooperate with the Insurer and provide the Insurer with
all information that the Insurer may reasonably require. The cover provided by
this Policy is subject to the fulfilment of all obligations of the Insured persons.
The Insurer may conduct investigations, carry out negotiations and, after written
consent of the Insured, settle any Claim provided that this has been agreed
between the parties entitled to indemnification or that it has been proposed by a
relevant recommendation of the legal adviser of the Insurer. If the Insured
refuses or delays to give consent within an objectively reasonable time frame as
to such settlement, the responsibility of the Insurer for such Loss shall not
exceed the amount at which the Insurer would be able to settle the Claim plus
the Defence Costs that may have occurred until the date of the actual or
presumed from the delay refusal.
The Insurer shall accept as necessary separate legal representation for each
Insured to the extent that it is required by a material conflict of interest between
the Insured persons.

If a Claim is made against an Insured Person by the Company, the Insurer
shall have no obligation to communicate with any other Insured Person or the
Company in relation to that Claim.
In the event and to the extent that it is finally determined that the Insured is not
entitled to compensation for the Loss under this Policy, the Insured shall have
the obligation to return the amount paid by the Insurer.
7.4

ADVANCE PAYMENT OF DEFENCE COSTS
The Insurer shall pay in advance to the Insured any eligible Defence Costs
according to the progress in the defence of the Claim and subject to the
provisions of this Policy as to the Limit of Liability, the sub-limits and the
Retentions. The Insurer shall have no obligation for any advance payment if
there is no obligation of the Insurer to reimburse the Loss according to what is
specified in this Policy. In the event of any dispute as to the amount of the
Defence Costs to be advanced to the Insured, the Insurer shall pay in advance
such Defence Costs as the Insurer may consider reasonable and equitable until
such time as a different amount is agreed between the parties or until such
amount is determined according to what is specified in this Policy.
In the event and to the extent that the Insured is not entitled to compensate for
the Loss under this Policy, the Insured shall have the obligation to return the
amount paid by the Insurer in accordance with those mentioned above.

7.5

PAYMENT OF COSTS
The Insurer shall pay the Defence Costs, the Asset and Liberty Expenses, the
Bail Bond Costs, the Extradition Costs, the Investigation Costs and the
Public Relations Expenses within three (3) months from the date the Insurer
accepted to cover the Loss and the abovementioned costs, also according to
those provided for in the Endorsement 14.

7.6

ALLOCATION
In cases where a Claim involves both covered and uncovered matters and
persons under this Policy, the Insured and the Insurer shall determine a
reasonable and equitable allocation between the amount of Loss (including
Defence Costs) covered and the amount of Loss not covered under this Policy,
taking into account the relevant legal substantiation of the Claim and the financial
report concerning covered and uncovered matters and persons under this Policy.

7.7

ORDER OF PAYMENT OF INDEMNIFICATIONS
The Insurer shall pay any Loss covered under this Policy in the order in which
such Loss is presented by the Insured Persons to the Insurer for payment.
Should the Insurer determine that the Limit of Liability will not be sufficient to
cover all such Loss, or all Losses, the Insurer shall pay Loss in the following
order:
(vi)

The Insurer shall pay first the Loss of the Insured Persons who have not
been indemnified by the Company in the order of the relevant requests.

(vii) thereafter, and subject to the remaining balance of the Limit of Liability,
the Insurer may request the Policyholder to stipulate in writing the order
and the amounts to be paid for Loss by the Insurer.
7.8

SUBROGATION
In the event of payment for any Claim under this Policy, the Insurer shall be
subrogated for such payment to all the rights of the Insured to the extent of the
amount paid as compensation. In the event of subrogation and provided that this
is allowed by the applicable law of the subrogation, the Insurer shall be entitled
to exercise the aforementioned rights on behalf of the Insured. The Insured is
required to provide to the Insurer any possible assistance, including signing of all
necessary documents and taking of all necessary measures in order to secure
the interests of the Insurer, which includes signing the required documents in
order to enable the Insurer to file a lawsuit on behalf of the Insured in
accordance with the above. The Insured should not undertake any actions that
may jeopardize such rights. In the event that the Insurer is able to recover an
amount that exceeds the total compensation paid by the Insurer, the excess
amount shall be paid to the Insured, after deduction of the relevant expenses of
the Insurer. The Insurer, however, shall not exercise its rights of subrogation
against an Insured Person in connection with a Claim, unless it can be
established that such Insured Person and such Claim are not covered under
this Policy due to the application of Exclusion 5.1 Corruption and Fraudulent
Acts.

8. Limit & Retentions
8.1

Total Limit of Liability
The total amount payable by the Insurer for all covers under this Policy, for all
the Insured persons and for all Claims (including Claims under Section 7.2
Related Claims or Circumstances) in aggregate shall in no case exceed the Limit
of Liability. The Insurer and the Policyholder shall enter into this Policy for
professional reasons and it is expressly agreed that the various costs under the
various covers and extensions of this Policy, including Defence Costs, shall not
exceed and shall not increase the Limit of Liability. Exceptionally and with
respect to Cover 3.4 Non-Executive Directors Protection, the Excess Limit shall
be in excess of the Limit of Liability and shall apply individually to each NonExecutive Director of the Policyholder separately.

8.2

RETENTIONS
The Insurer shall only pay for any amount of Loss which is in excess of the
Retention amount specified in each instance of Item 6 of the Cover Schedule.
The amount of Retention shall be borne by the Company and remains
uninsured. In the event of Loss from more than one Claim under Section 7.2
Related Claims and Circumstances, a single Retention shall apply. In the event
that a Claim should fall within more than one instance of Retention as specified
under Item 9 of the Cover Schedule, then only the highest amount of Retention
shall apply.
If the Company is permitted or required to indemnify the Insured Person, but
fails to do so within 30 days, then the Insurer shall pay in advance the amount of

Loss that falls within the Retention amount. Such amount must be repaid by the
Company to the Insurer as soon as possible.
8.3

OTHER INSURANCE AND INDEMNIFICATION
Unless otherwise expressly provided by law, the cover of this Policy shall apply
only to the extent that there is no other insurance and that no other
indemnification is available to the Insured. "Other insurance" shall include but
not be limited to any other directors and officers liability insurance, either in
replacement or renewal of this Policy or not, as well as any other insurance,
such as employment practices liability, product liability, environmental liability or
general liability insurance.
The cover for any Claim against an Outside Entity Director shall apply only to
the extent that the Outside Entity is unable due to judicial interdiction or
insolvency or any similar proceeding to indemnify the Loss resulting from the
Claim and to the extent that such Loss is not covered by any other insurance
issued to the Outside Entity for the benefit of its directors and executives.

9. GENERAL PROVISIONS
9.1

PREPARATION OF THE POLICY AND AVAILABILITY OF COVER
This Policy was drawn up in accordance with the insurance application /
questionnaire of the Policyholder, the insurance offer of the Insurer, the
documents, information and declarations referred to in the above, the annexes to
the above, the written replies of the Policyholder and the Insured Persons to
relevant questions of the Insurer, as well as the financial statements, other
financial details, the official statements and press releases of the Company
provided to the Insurer or available to the public, which are considered an
integral part of this Policy.
At the conclusion of this Policy, the Policyholder is obliged to report to the
Insurer any information or event known to the Policyholder, which is objectively
material for the assessment of the risk insured by the Policy. If for any reason
the Insurer has not become aware of any information or events which are
objectively material for the assessment of the risk, the Insurer may not refuse the
cover except in the following cases:
(i)

(ii)

With reference to cover 3.2 COMPANY SECURITIES, only representations,
omissions and knowledge of the Managing Director / Chief Executive
Officer, Chief Financial Officer, Chief Legal Officer and Chief Operating
Officer of the Company shall be attributed to this Company, whereas such
representations, omissions and knowledge of the Policyholder shall be
attributed to all the Companies in order to determine the availability of
cover for the Company.
With reference to other covers, only the fraudulent misrepresentations,
omissions and knowledge of an Insured Person shall be attributed solely to
that Insured Person for the purpose of determining the availability of cover
for that Insured Person. The Insurer may only refuse cover provided that
fraudulence is established by final judicial adjudication or by decision of a

competent administrative authority or other body or by any relevant judicial
or extrajudicial admission by the Insured.
It is clarified that the cover of the Insured Person shall not be affected under any
circumstances by the representations, acts, omissions and knowledge of other
Insureds associated with the conclusion of this Policy and the obligations
included.
9.2

TERMINATION OF POLICY
The Insurer may terminate this Policy for non-payment of the outstanding
premium by the Policyholder, as well as for important cause such as the change
in the Insurer's policy in relation to the particular risk or in cases where the
Policyholder or the Insured has been convicted of an offense related to an
insurance fraud. This Policy can only be terminated by written notice of
termination. In the event of termination by the Insurer, termination shall take
effect on the 31st day after notice is given to the Policyholder. In such case,
calculation of the earned premium will be made pro rata.
In the event of termination of this Policy by the Policyholder, the earned
premium shall be calculated according to the existing schedule and short rate
cancellation procedure. Notwithstanding the above, in the event of Loss that has
been paid or may be paid by the Insurer, the full amount of the Total Annual
Premium shall be deemed as earned premium. Settlement of the premium may
be made either at the time of termination of this Policy or as soon as possible
after the termination but payment or offer of unearned premium shall not be a
condition for termination.
The term of this Policy is limited and shall end at the expiry of the Policy Period.
Renewal of this Policy shall not be made automatically but shall require the prior
written agreement of the Insurer, as well as payment of the premium by the
Policyholder.

9.3

INCREASED RISK
It is agreed that increased risk shall occurs in the event that during the Policy
Period the Company files or is required to file registration notes, statements or
reports to the United States Securities and Exchange Commission (SEC). In such
case, this Policy shall not cover any USA Claims with respect to Securities
Claims, unless otherwise agreed between the Policyholder and the Insurer,
after the Policyholder has provided the details that the Insurer may require for
assessing the increased risk and the Policyholder has accepted any
amendments proposed by the Insurer.

9.4

TRANSACTION
If any event of Transaction occurs during the Policy Period, then it is hereby
agreed and accepted by the Policyholder and the Insured that this Policy shall
only cover Claims made for Wrongful Acts that occurred before the date of the
Transaction.

9.5

JURISDICTION AND GOVERNING LAW
The insurance agreement shall be governed and construed in accordance with
the Greek law, and in particular the provisions of Law 2496/1997 regarding

insurance contracts. In the event of any dispute between the Insurer and the
Insured arising out of or in relation to this Policy, such dispute will be resolved
between the parties within thirty (30) days after the disputing party gives written
notice to the other. In the event that this is not possible, the settlement of such
dispute shall be referred to the exclusive jurisdiction of the courts in Athens,
Greece.
9.6

NOTICE OF AUTHORITY
The Policyholder declares and agrees that the same is authorised to act on
behalf of all Insured persons regarding the exercise of all their rights and the
performance of the insurance obligations and liabilities under or in respect of this
Policy. Nonetheless, in the event of bankruptcy, cessation of payments,
liquidation or administration or any other insolvency proceeding of the
Policyholder, each Insured may act on their own behalf.

9.7

ASSIGNMENT
This Policy and any rights and obligations under or in respect of it cannot be
assigned without the written consent of the Insurer.

9.8

GENERAL PROVISION
The headings of sections are solely for convenience purposes and do not affect
the interpretation of this Policy. Words and expressions in the singular shall
include the plural and vice versa. In this Policy, words in bold typeface have
special meaning and are explicitly defined. Words that are not explicitly defined in
this policy shall have the meaning normally attributed to them.
Given the international nature of this Policy, which covers Claims that may be
made abroad and/or are the subject of an applicable law other than the laws of
Greece, certain terms and conditions remain in English while other conditions
that have been translated in Greek are also accompanied by their respective
English wording. In case of disagreement as to the meaning of such terms and
conditions, it is agreed that the English wording shall prevail and shall have the
meaning attributed to them in accordance with the laws and jurisprudence of the
State of New York of the United States of America.

9.9

STATUTES OF LIMITATION
The limitation period for any claim arising out of this Policy runs out after five (5)
years from the end of the calendar year in which the right of the Insured to
indemnity arose.

9.10 PROHIBITION OF ILLEGAL FINANCIAL TRANSACTIONS
It is agreed that the Insurer shall not be liable to provide compensation or any
other benefit under this contract resulting from any cover or extension of this
agreement for any loss occurring in any state and/or where the Insured or any
beneficiary under this agreement is a citizen or government official of any state, if
the applicable law governing this agreement or the operation of the Insurer,
including the laws of the USA, has imposed on such state an embargo or any
other form of economic sanctions, which prohibit the Insurer from providing
insurance cover, to make transactions or to provide any other financial benefit to
the Insured or to any other beneficiary under this agreement.

It is also agreed that no compensation or payment or any other form of financial
benefit shall be paid by the Insurer to any person who under the law governing
this agreement or the operation of the Insurer, including the laws of the USA,
has been identified as non-legitimate recipient of financial benefits.
9.11 TAXES AND OTHER FEES
The Insured or the company or the beneficiary of any amounts paid by the
Insurer, as the case may be, shall bear all legal fees (insurance and other fees)
and premium taxes and all legal charges either on the Total Annual Premium or
on the amounts paid by the Insurer to the Insured, including notary fees and
expenses or the cost of indemnification or other settlements.

ENDORSEMENTS

1. POLLUTION EXCLUSION
It is hereby understood and agreed that the ‘’Insured” is not obliged to pay indemnity
for “Loss” related to any “Claim” or make any other payment under this “Policy”
including the “Investigation Costs” which: arises out of, is based upon or is
attributable in any way, directly or indirectly, to the actual, alleged or threatened
discharge, dispersal, release or escape of “pollutants”; or any act or omission to test
for, monitor, clean up, remove, restrict, treat, detoxify or neutralise “pollutants”,
nuclear materials or nuclear waste. This exclusion shall not apply to:
(i) defence costs up to the limit of €5,000,000
(ii) securities claims, except for USA Claims.
For the purporses of this endorsement the following definitions are added to the
policy.
“Pollutants” shall mean, indicatively but not limited to, any solid, liquid, gaseous,
biological substance that threatens or is hazardous to health or/and contaminates
the environment, including asbestos, smoke, gases, suspended particulates, mould,
fibres, spores, fungi, germs, soot, fumes, acids, alkalis, nuclear materials and waste.
Such waste includes, but is not limited to, materials to be recycled, reconditioned or
reclaimed.
The present endorsement constitutes an integral part of the above Policy and shall
prevail over other provisions of the Policy.
In all other cases, the terms and provisions of this Policy shall remain as they are.
Unless otherwise provided for herein, terms in bold typeface shall have the meaning
as explicitly defined in the policy.

2. AMENDMENT IN COVER 3.2 COMPANY SECURITIESI
IT IS hereby understood and agreed that Cover 1.2 of the policy is amended by the
following:
3.2

Company Securities
The insurer will pay the Company for any Loss arising from a securities
claim up to the sub-limit of €10.000.000.
The present endorsement constitutes an integral part of the above policy and shall
prevail over other provisions of the policy.
In all other cases, the terms and provisions of this policy shall remain as they are.

3. AMENDMENT IN COVER 3.5 EXTRADITION
IT IS hereby understood and agreed that Cover 3.5 of the policy is amended by the following:
3.5 Extradition
The insurer will pay the extradition costs of each insured person, up to the
sub-limit of €1.000.000
The present endorsement constitutes an integral part of the above policy and shall
prevail over other provisions of the policy.
In all other cases, the terms and provisions of this policy shall remain as they are.

4. AMENDMENT IN COVER 3.8 ASSETS & LIBERTY
IT IS hereby understood and agreed that Cover 3.8 of the policy is amended by the
following:
3.8 Assets & Liberty
The insurer shall pay up to the sub-limit of €1,000,000 for the (i) bail bond
and (ii) injunction or penal measures of each insured person.
The present endorsement constitutes an integral part of the above policy and shall
prevail over other provisions of the policy.
In all other cases, the terms and provisions of this policy shall remain as they are.

5. AMENDMENT IN COVER 3.9 PUBLIC RELATIONS EXPENSES
It is hereby understood and agreed that Cover 3.9 of the policy is amended by the
following:
3.9 Public Relations Expenses
The insurer will pay the public relations expenses of each insured person
up to the sub-limit of €1.000.000.
The present endorsement constitutes an integral part of the above policy and shall
prevail over other provisions of the policy.
In all other cases, the terms and provisions of this policy shall remain as they are.

6. AMENDMENT IN EXTENSION 4.3 LIFETIME RUN OFF FOR RETIRED INSURED
PERSONS
It is hereby understood and agreed that Extension 4.3 of the policy is replaced by
the following:
4.3 Lifetime Run Off for Retired Insured persons
The insurer will provide a 72-month additional discovery period for any
insured person who resigns or retires, other than by reason of a transaction,
during the policy period provided that:
a)
this policy is not renewed or replaced or
b)
where this policy is renewed or replaced, such renewal or replacement
policy does not cover the retired insured persons.
The present endorsement constitutes an integral part of the above policy and shall
prevail over other provisions of the policy.
In all other cases, the terms and provisions of this policy shall remain as they are.

7. AMENDMENT IN CLAIMS 7.1 REPORTING CLAIMS AND CIRCUMSTANCES
It is hereby understood and agreed that Claims 7.1 of the policy are replaced by
the following:
7.1
Reporting of Claims and Circumstances
The Covers provided under this policy are granted solely with respect to
claims first made against or by an insured during the policy period, or
applicable discovery period, or accepted as such in accordance with section
7.2 – Related Claims or Circumstances, only if such claims have been
reported to the insurer as soon as possible, but in all events no later than
either:
(i)during the policy period or applicable discovery period; or
(ii)within 60 days after the end of the policy period or the applicable discovery
period, as long as notice is given to the insurer within 60 days after such claim
was first made against an insured.
Any insured may, within the policy period, notify in writing the insurer of any
event or circumstance reasonably expected to give rise to a claim. The notice
must include information concerning the dates, the persons involved the
circumstances and any other information requested by the Insurer.
All notifications relating to Claims and events or circumstances reasonably
expected to give rise to a Claim must be in writing to the address specified
under Item 10 of the Cover Schedule.
The present endorsement constitutes an integral part of the above policy and shall
prevail over other provisions of the policy.
In all other cases, the terms and provisions of this policy shall remain as they are.

8. SPECIAL TERMS & CONDITIONS OF THE POLICY
It is hereby understood and agreed that subject to all Provisions and Exclusions of
this policy, as well as to the total aggregate limit of liability applicable for all payments
made under the policy, including expressly this extension, the cover is extended as
outlined below:
1. - It is further clarified that since within the time period of (60) days prior to each
annual renewal of this insurance policy the contracted parties do not enter into full
agreement on the terms, conditions and premium for the next annual period, PPC SA
reserves the right to ask for and the Insurer must accept, an extension for a further
six-month period, so that PPC SA shall have the necessary time to proceed to a new
Tendering procedure for its Insurance according to its judgment.
It is agreed that this clause shall be subject to the following conditions:
i. No material change in risk during the policy period
ii No increase of the aggregate limit of insurance cover

The present endorsement constitutes an integral part of the above policy and shall
prevail over other provisions of the policy.
In all other cases, the terms and provisions of this policy shall remain as they are.

9.SALARIED LAWYERS’ EXTENSION
It is hereby understood and agreed that the term ‘insured’ is amended in order to
include Salaried Lawyers of the company, for a claim arising out of Wrongful Act
who have committed (or accused to have committed) during the execution and
provision of their legal services to PPC (subject to the terms, conditions, and
exclusions of the policy and this endorsement).
For purposes of this endorsement, Salaried Lawyer shall mean any natural person
who has the license to practice law, is admitted to the bar of Greece and serves as a
salaried lawyer after having signed an employment contract with the company during
the policy period and offers his services to PPC by virtue of the said contract , but
only as regards Wrongful Acts which are committed during the term of his
employment as a Lawyer, acting always within the field of authorizations and powers
set by his principal or stemming from his contractual relationship with PPC.
The present endorsement constitutes an integral part of the above policy and shall
prevail over other provisions of the policy.
In all other cases, the terms and provisions of this policy shall remain as they are.
Unless otherwise provided for herein, terms in bold letters shall have the meaning as
stipulated in the policy.

10. Entity Cover for employment practice claims
In consideration of the premium charged, it is hereby understood and agreed that:
1. Extension of Insurance Cover
EPL COMPANY’S INSURANCE COVER ON LABOUR REQUIREMENTS
The cover provided under this policy is extended to pay any “Damage”of the
“Company” arising for the first time against the “Company”, during the “Policy
Period or the “Additional Period of Notification” for any “Wrongful Act” of, during
the “Insurance Period”, under the condition that this specific “Claim” has already been
brought and is still pending against at least one member of the Board of Directors or other
Executive Member or “Employee” of the “Company”, subject to the terms and exclusions
of this endorsement and of the “Insurance Policy”.
2. Definitions
For the purposes of this endorsement only, definitions 6.1, 6.10, 6.24 and 6.25 of the
policy are to be replaced as following:
6.1

Wrongful Act:

(i)

as far as the “Insured Individual” is concerned, any illegal
act or omission, breach of duty, negligence, error,
abuse of trust, false or misleading statement,
infringement of limits of authorisation or any other act or
omission, that the “Insured Individual” committed in his
capacity as a member of the Board of Directors or other
“Executive Member” or' 'Employee' of the 'Company' or
'Director of an Independent Agency' ', and any other act
or omission for which according to law the 'Insured
Person' is solely responsible due to the aforementioned
status

(ii) as far as the “Company” is concerned any illegal act or
omission, breach of duty, negligence, error, abuse of
trust, false or misleading statement, infringement of
limits of authorization or any other act the “Company”
committed, regarding only the “Employee’s Claim”.

6.10 With respect to the EPL Company Insurance extension provided herein,
the “Company” is to be defined as “The Insured”.
6.24

“Damage” is defined as financial compensation, including
compensation for moral damage, which was awarded under a final
court or arbitration decision or compromised after the approval of
the 'Insurer'' and the “Defense Costs''.
The “Damage” does not include any fines, penalty acquisition or
penalties (civil, administrative or criminal), consequential and
moral damage, fees and taxes as well as any other amount that
the “Insured” is not obliged by law to pay or compensation for
goods which by law are not susceptible to insurance. The
compensation to which the Insured was obliged with more than
one legal or arbitration decisions or compromises as well as the
defense costs for more than one Claims based on the same
“Wrongful Act” will be deemed to constitute one and single
damage.
In case that the law under which the “Claim” is to be judged, it is
established that, "non-compensatory damages including punitive,
exemplary, aggravated or multiple damages" (damages which are
not provided for the compensation of the damage, including the
"exemplary", "cumulative" and 'multiple' compensation) or other
similar compensation, will be excluded from the concept of the
damage.
Regarding the extension of the insurance cover of the '' Company ''
for “Employee’s Claims” provided herein, the' Damage' 'does not
include:

i)any obligation arising from any law or regulation in
any jurisdiction relating to employees' compensation,
severance pay, accident allowance, illness wages,
benefits or disability compensation, benefits or
unemployment
compensation,
unemployment
insurance, benefits or other payments due to the
pension , contributions or social security benefits or
any similar law or regulation or
ii) a) an advance of earnings or consequential damages or any kind of
future payments or privileges or
b) any benefits, social security contributions or amounts related to the
employment, and which the one that raised the Claim, would be entitled
to as an employee if the 'Insured' hired or rehired him, or continued to
employ him.
iii) Any liability or expenses incurred by the 'Insured' for conversions
needed in any property, ingredient, annex or in general such equipment
to be used to facilitate access for people with disabilities
2.5

“Effective date '' of this cover will be the date indicated in the 'Security
Panel' 'of the 'Policy' .

3. Exclusions
Solely for the purposes of this endorsement, the following exclusions are added
to the exclusions of the “Policy”:
(i)
alleging, arising from, based upon or attributable in any way to
any written demand
, or any other pending procedure,
protective, measures, judicial or arbitration order, against the
insured prior or during the retroactive date defined herein, or
based on the same or similar to the aforementioned incidents
(ii)
alleging, arising from , based upon or attributable in any way
obligation the insured under any verbal orwritten employment
contract or agreement; provided, however, that this exclusion
shall not apply if the insured would have had such liability even
in the absence of such contract or agreement.
(iii)
alleging, arising from , based upon or attributable in any other
way to a criminal, administrative or other disciplinary procedure
against the company.
(iv)
alleging, arising from,based upon or attributable to any claim
made against the insured, where legal action or litigation is
brought in a court of law constituted in the United States of
America or Canada or arising from the activities of the
“Company” in the United States of America or Canada.

4. General provisions
Solely for the purposes of this endorsement, the following general provisions
apply:
(a)
Sublimit for EPL Company Insurance for “Employee Claims”:
It is further understood an agreed that the total aggregate limit of
liability of the insurer for all claims alledging an employment
practice violation made against the company covered by virtue
of this endorsement is specifically sub-limited to EUR
10.000.000. This sublimit of liability is included within the total
aggregate limit of liability specified in Item 3 (i) of the “Insurance
Panel”
(b)
Exemption
The '' Insurer '' will only be liable for the amount of '' Damage'' related
to a '' Claim '', that exceeds the amount of '' Exemption '' as defined in
item 6 '' Insurance Panel '' regarding each '' damage ''. The amount of
'Exemption' 'burdens the' 'Company' 'and remains uninsured. In case
there is '' damage '' incurred from more than one “claim '' within the
meaning of paragraph 7.2 Related Claims and Facts, only one ''
discharge ' will be applicable. In case that a 'claim' 'falls into more
than one' 'Exemptions', as defined in item 6 of '' Insurance Panel '',
then it applies only the greatest '' exemption ''.

The present endorsement constitutes an integral part of the above Policy and
shall prevail over other provisions of the Policy, as a special term.
In all other cases, the terms and provisions of this Policy shall apply.. Unless
herein it is provided differently, terms in bold letters shall have the meaning as
stipulated in the Policy.
11.ANTITRUST EXCLUSION CLAUSE
It is hereby agreed that the insurer shall not be liable to compensate for any Loss
related to any Claim or make any other payment under this policy, arising out of, based
upon or attributable to, directly or indirectly, violations of antitrust regulations, unfair
competition, price fixing, price differentiation, misleading trading practices and/or
monopolies including all relevant actions, legal proceedings or investigations..
The present endorsement constitutes an integral part of the above policy and shall
prevail over other provisions of the policy.
In all other cases, the terms and provisions of this policy shall remain as they are.
Unless otherwise provided for herein, terms in bold typeface shall have the meaning
as explicitly defined in the policy.
12. ASBESTOS EXCLUSION
In consideration of the premium charged for this Insurance, it is hereby understood
and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or
alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly

or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving
asbestos, or in any materials containing asbestos in whatever form or quantity.
13. TOXIC MOULD EXCLUSION
Excluding all loss, cost or expense directly or indirectly arising out of, resulting
from or in any way related to Fungi whether or not there is another cause of loss
which may have contributed concurrently or in any sequence to a loss.
14. PROCEDURE WHEN ANNOUNCING A CLAIM
As soon as the Insurer receives the full documentation of the Claim, as per article 7.1., he
has to inform the Policy Holder within an exclusive period of sixty (60) days whether he
accepts or not to cover the Claim. If no action is taken within the above deadline, the Policy
Holder is entitled to unilaterally terminate the policy. During the same period the insurer is
obliged to inform the Policy Holder about the reasonableness of the Defence Costs as well.

15.

POLICY DOCUMENANTION ENDORSEMENT

The Original contract is to be interpreted in accordance with the Greek language
version attached.
The English language version is provided as a translation only. In all events the
Greek language contract will prevail.
The present endorsement constitutes an integral part of the above policy and shall
prevail over other provisions of the policy.
In all other cases, the terms and provisions of this policy shall remain as they are.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.2 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος …… 2…… δηλώνω ότι:
1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
με αριθ. μερίδας ……… και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005
2. …… 3…… του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι ……
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά
4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του
κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.
4.4 …… 4……
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της
προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων
αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που
θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την
υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να απορρίψει την προσφορά
μας ή/και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο
Διαγωνισμό ή/και την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αν έχει ήδη
υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει,
με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 4.4, 5, και,
εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον
το επιθυμεί

2
3
4

Αναγράφεται από το Διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού
φορέα
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος “μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..” ή “διαχειριστές ….”
Στις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου
διενεργείται η διαδικασία οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν την παρούσα παράγραφο
με το ακόλουθο περιεχόμενο: «όρισε τον …………………………. ως αντίκλητο, ο οποίος
πρέπει να είναι κάτοικος …….., και να εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα
που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας». Άλλως ισχύουν τα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.7.α του τεύχους 2 της Διακήρυξης)

1

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη …… 2…… δηλώνω ότι:
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος …… 3……
2. …… 4…… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι
…………………
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως:
4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για το
Διαγωνισμό ………………………,
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να
συνεργασίας και την παρούσα δήλωση

υπογράψουν

τα

έγγραφα

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με
τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια
ισχύος της συνεργασίας με τον προσφέροντα,
δεσμευόμαστε να
γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα
δύναται να απορρίψει την προσφορά ή/και να καταπέσει την Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής του προσφέροντος στο Διαγωνισμό ή/και την Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αυτού αν έχει ήδη υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα
πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5.
2
Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα
3
Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα
εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ.
εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)
4
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη “μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..” ή “διαχειριστές ….”

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Προσφέροντος …… 1…… δηλώνω ότι ο
Προσφέρων:
1. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ………………………………………… και
ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους 2
αυτής.
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού,
…… 2…… καθώς και του συνημμένου στη Διακήρυξη σχεδίου σύμβασης.
…… 3……
3. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Άρθρο 3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης και ότι δεν δικαιούται, υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια
ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση
της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
2
Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να
αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»
3
Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διενέργεια και ηλεκτρονικής δημοπρασίας προστίθεται
η παράγραφος αυτή με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έλαβε γνώση και των όρων για την
υποβολή των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού μέσω του Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, τους οποίους επίσης αποδέχεται στο σύνολό τους
ανεπιφύλακτα»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 6.2.5 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Τα υπογράφοντα μέλη …… 1…… για …… 2……
1. .........................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ...........................................................................................................
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω
διαγωνιστική διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα
είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε
ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την
Προσφορά μας και από τη σύμβαση.
Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της
ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
2
Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ημερομηνία:
Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Χαλκοκονδύλη 30, ΑΘΗΝΑ 104 32
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του
Διαγωνιζομένου σας:
…… 1……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως
και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του
ποσού των …… 2……, για τη συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου στο
διενεργούμενο διαγωνισμό με αντικείμενο ……………………………………, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. …… Διακήρυξή σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των
οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο
παραπάνω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις
οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την
υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση
εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του,
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να
απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή
συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη
Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική
μεσεγγύηση.
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω
Διαγωνιζομένου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω
Διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση
κατακύρωσης σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως
περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.
Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την
ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν
λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει
αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και
χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού,

σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για
αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ
μέρους του παραπάνω Διαγωνιζομένου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε
τυχόν σχετική αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζομένου
σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής
επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο
ισχύος της Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Δεδομένου ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται με τη συμμετοχή του στον ανωτέρω
διαγωνισμό παράταση ισχύος της προσφοράς του κατά διαδοχικά διαστήματα
τριάντα (30) ημερών εκτός εάν προ της λήξεως αυτής δηλώσει το αντίθετο και
δεν την παρατείνει, ή κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του
διαγωνιζομένου για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε
ημερομηνία λήξεως της και, σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν
της απόφασης κατακύρωσης και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης,
αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος
της προσφοράς του διαγωνιζομένου πλέον των τριάντα (30) ημερών που
αναφέρονται ανωτέρω.
Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της
Εγγυητικής πέραν των δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση μας.
Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα
μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

2

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
…… κ.ο.κ. ……
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΗΜΕΡ. :......................
Προς τη
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ)
Χαλκοκονδύλη 30
ΑΘΗΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του
Αναδόχου σας:
…… 1……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως
και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς
ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού
των ευρώ ……, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων του Αναδόχου της υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης και των
τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της.
Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο
παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες
ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την
παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5)
ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για
την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση
του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή
του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την
εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με
την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από
…… 2…… μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της
παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας
χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η
παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία
θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

2

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
…… κ.ο.κ. ……
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός
μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός
περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής
παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να
ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες)

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Διακήρυξη :

520-18-Δ-00002

Ημερομηνία:

23-04-2018

Αντικείμενο :

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής
ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του
Διοικητικού
Συμβουλίου,
του
Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού
Συμβούλου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε.
και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 5
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PPC SA Insurance Questionnaire for the Directors,
Officers & Legal Counsel Liability Insurance
ΔΕΗ
Α.Ε.
Ερωτηματολόγιο
Ασφάλισης
Αστικής
Ευθύνης
Μελών
Διοικητικού
Συμβουλίου–
Συμβουλίου Διεύθυνσης, Νομικού Συμβούλου &
Διευθυντών ΒΟΚ
Company Details – Στοιχεία Εταιρίας
1.

PUBLIC POWER CORPORATION P.P.C. S.A.
Όνομα Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΔΕΗ Α.Ε.

Name of Company:

TAX ID NUMBER - Α.Φ.Μ-: 090000045 Tax Office -Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ιnternet Address : www.dei.gr.

2. Country of Registration:
GREECE
Χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας: ΕΛΛΑΔΑ
3. Principal Business Address:
Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων:

30, HALKOKONDILI STR. ATHENS 10432
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 ΑΘΗΝΑ 10432

Telephone No.: Τηλέφωνο: + 30 210 52 30 301
Facsimile No.: Fax:

+ 30 210 52 30 903

4. Date of establishment: Έτος ίδρυσης της Ασφαλιζόμενης Εταιρίας: 1950
5.

6.

Annual turnover (Parent Company): Ετήσιος κύκλος εργασιών (Μητρική):


Previous year (2016) – Προηγούμενο έτος (2016)

5,2 € bln (€ δις)



Current year (2017 estimation) – Τρέχον έτος (2017 εκτίμηση) ~ 4,9 € bln (€ δις)



Next year (2018 estimation) – Επόμενο έτος (2018 εκτίμηση)

~ 4,5 € bln (€ δις)

How long has the Company continually carried on business? Χρόνος συνεχόμενης
λειτουργίας της Ασφαλιζόμενης Εταιρίας : 68 years

7.

During the last five years has: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχει:
(a) The name of the Parent Company changed?
Αλλάξει το όνομα της Μητρικής Εταιρίας;

Yes / Ναι

X No / Όχι

(b) Any acquisition or merger taken place?
Έχει γίνει εξαγορά άλλης εταιρίας ή έχει πραγματοποιηθεί
συγχώνευση με άλλη εταιρία;

X Yes / Ναι

No / Όχι

(c) Has any subsidiary company been sold or ceased trading?
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Έχει πουληθεί κάποια θυγατρική εταιρία ή έχει
παύσει τις εργασίες της;

X

Yes / Ναι No / Όχι

Την 31.12.2016 ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία εφαρμογής του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού
της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (άρθρα 142149 και 152).
Την 15.6.2017 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος) ο Όμιλος απώλεσε το 51% των δικαιωμάτων
ψήφου επί του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που κατείχε η κατά 100%
θυγατρική ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, μέσω της μεταβίβασης στους υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΗ
Α.Ε. των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που κατείχε, ενώ ο πλήρης ιδιοκτησιακός
διαχωρισμός ολοκληρώθηκε την 20.6.2017 με την μεταβίβαση του 25% και 24% του μετοχικού
κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και στον Στρατηγικό Επενδυτή (State Grid Europe
Limited) αντίστοιχα.
st

in December 31 2016 the process of the ownership unbundling of the subsidiary IPTO S.A. was in
progress according to the provisions of Law. 4389/2016 (Articles 142-149 and 152).
th
On June 15 2017 (ex-rights date) the Group lost 51% of the voting rights on the share capital of
the subsidiary IPTO SA, owned by its 100% subsidiary ADMIE (IPTO) HOLDING S.A., through the
transfer to the existing shareholders of PPC SA of the shares of ADMIE (IPTO) HOLDING S.A. that
th
was held, while the full ownership unbundling was completed on June 20 2017 with the transfer of
25% and 24% of the share capital of IPTO S.A, to t P.H.C. ADMIE (IPTO) S.A. and to the Strategic
Investor (State Grid Europe Limited) respectively.
(d) Has the capital structure of the Parent Company changed?
Έχει αλλάξει η μετοχική δομή της Μητρικής Εταιρίας;

XYes / Ναι

No / Όχι

If ‘’yes’’, please give details: Αν ναι, παρακαλούμε περιγράψτε αναλυτικά
Κατά την τελευταία πενταετία υπήρξε μεταβολή επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας.
Στις
8
Απριλίου
2014,
η
Διυπουργική
Επιτροπή
Αναδιαρθρώσεων
και
Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε τη μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος 39.440.000
κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της ΔΕΗ (ήτοι ποσοστού 17% του υφιστάμενου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου 3986/2011. Η μεταβίβαση ανακοινώθηκε στις 11 Απριλίου
2014 κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 9 Απριλίου 2014. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ
(που ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο), το 51,12% των κοινών μετοχών της
ΔΕΗ Α.Ε.
During the last five years there has been a change in the share capital of the
Company.
On April 8, 2014, the Greek Ministerial Committee for restructurings and privatizations
decided the transfer, without exchange, of 39,440,000 ordinary shares with voting
rights corresponding to 17% of the existing share capital of PPC S.A, by the Hellenic
Republic to the HRADF, pursuant to the provisions of Law 3986/2011. On April 11,
2014, the transfer of the said shares by the Hellenic Republic to the HRADF was
announced, following execution of an over-the-counter transaction effected on April 9,
2014. The Hellenic Republic controls, directly and indirectly through HRADF (which is
wholly owned by the Hellenic Republic), 51.1% of the ordinary shares of PPC S.A.
Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε από τη ΔΕΗ Α.Ε., με την από 17 Ιανουαρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά
τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα χιλιάδες (491.840.000)
ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά
(2,12) εκάστης και επιστροφή σε είδος αντί μετρητών μίας (1) μετοχής της ανώνυμης
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εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το
διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και
δώδεκα λεπτών (2,12) εκάστη, προς μία (1) μετοχή της εταιρείας.
Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε
πεντακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€
575.360.000) διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (232.000.000) κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 2,48)
η κάθε μία.
During the procedure for the completion of the full ownership unbundling of the IPTO
S.A. from PPC S.A., by resolution of the Shareholders’ Extraordinary General Meeting
on January 17, 2017, the company’s share capital was decreased by four hundred
ninety-one million eight hundred forty thousand euros (€491,840,000) along with a
decrease of the nominal value of the share by two euros and twelve cents (€2.12)
each and distribution in kind rather than in cash of one (1) share of the societe
anonyme with company name “HOLDING Company ENERGIAKI S.A.” and the
distinctive title “ENERGIAKI HOLDING S.A.” of a nominal value of two euros and
twelve cents (€2.12) for each share held in the company.
Following the aforementioned decrease, the share capital of the company currently
amounts to five hundred seventy-five million three hundred sixty thousand euros
(€575,360,000), divided into two hundred thirty-two million (232,000,000) ordinary
registered shares of a nominal value of two euros and forty-eight cents (€2.48) each.
8.

(a) Has the Company any acquisition, tender offer or merger
pending or under consideration? Εξετάζεται από την Εταιρία
κάποια προσφορά εξαγοράς ή συγχώνευσής της;

Yes / Ναι

x

No / Όχι

Τον Σεπτέμβριο 2016, το Δ.Σ. της Μητρικής Εταιρείας αποφάσισε τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας
στην Αλβανία, με την επωνυμία PPC Albania, με έδρα τα Τίρανα, στην οποία θα κατέχει το 100%
των μετοχών και με αντικείμενο μεταξύ άλλων την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύσταση της
θυγατρικής έγινε τον Ιανουάριο 2017.
In September 2016, the Board of Directors of the Parent Company decided the set-up of a wholly
owned subsidiary in Albania, under the name “PPC Albania”, based at Tirana. The company will be
active, among other activities, in electricity trading.
The set – up of the subsidiary company was held in January 2017.
(b) Is the Company aware of any proposal relating to its
acquisition by another company? Γνωρίζει η Εταιρία εάν υπάρχει
Yes / Ναι X No / Όχι

κάποια προσφορά εξαγοράς της από κάποια άλλη εταιρία;

(c) Does the Company intend to proceed to a new public offering of securities
within the next year? Προτίθεται η Εταιρία να προχωρήσει σε
δημόσια διάθεση κινητών αξιών εντός του επομένου έτους;
9.

Yes/Ναι  No/Όχι

Is the Company: Η Εταιρία είναι:
(a) Private? Ιδιωτική;

Yes / Ναι

Χ No / Όχι

(b) Public? Δημόσια;(Ελληνικό Δημόσιο & ΤΑΙΠΕΔ 51,12%) Χ Yes / Ναι

No / Όχι



(Hellenic Republic & HRADF 51.12%)



Listed on the Athens Stock Exchange?
Εισηγμένη στο Χ.Α.Α.



Χ Yes / Ναι

No / Όχι

Listed on any foreign Stock Exchange?
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Εισηγμένη σε κάποιο άλλο Χρηματιστήριο;

Yes / Ναι

X No / Όχι

Σημείωση: Στις 26.10.2017 εγκρίθηκε η παύση του προγράμματος για τα Διεθνή
Αποθετήρια Έγγραφα (Global Depositary Receipts ή GDRs) και στις 29.11.2017 έγινε
παύση της διαπραγμάτευσης των GDRs στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) .
On 26.10.2017 the termination of the GDRs program was approved and on 29.11.2017 the
cancellation of trading of the GDRs in the London Stock Exchange (LSE) was effected.



Traded in any other way?
Ανταλλάσσονται οι κινητές αξίες της με άλλο τρόπο;

Yes / Ναι Χ No / Όχι

If “Yes”, please specify. Αν “Ναι”, παρακαλούμε διευκρινίστε:

10. Please list: Παρακαλούμε για τις εξής πληροφορίες:
(a) Total number of shareholders. Συνολικός αριθμός μετόχων: 20.690 (29/12/2017)
(b) Total number of shares issued. Συνολικός αριθμός μετοχών: 232.000.000
(c) Total number of shares held by BOD members and Officers
Συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα
Στελέχη:
Στις 31.12.2017, τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης δεν είχαν στην
κατοχή τους μετοχές της ∆ΕΗ Α.Ε.
On 31.12.2017 the Members of the Board did not hold PPC shares.
(d) All holdings representing 15% or more of the Ordinary Share Capital of the Company
giving the holder and the percentage held by each. Παρακαλούμε καταγράψτε τους
μετόχους που κατέχουν πάνω από 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και το
ποσοστό τους.
Name

Percentage

Hellenic Republic (GREEK STATE)

34.12%

Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF)

17%

The Hellenic Republic controls, directly and indirectly through HRADF, 51.12% of the
ordinary shares of PPC S.A.
Όνομα
Ελληνικό Δημόσιο

Ποσοστό
(Hellenic Republic)

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)(HRADF)

34,12%
17%

Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, το 51,12% των
κοινών μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε.
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11. Please give details of any change to the list of BOD members and Officers with regard to
the

Company’s

last

Report

and

Accounts.

Παρακαλούμε

περιγράψτε

αναλυτικά

λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου

και

των

Στελεχών

της

Εταιρίας

σε

σχέση

με

τον

τελευταίο

ετήσιο

Πληροφοριακό Δελτίο που εκδόθηκε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. (15/2/2018)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Έναρξη θητείας :
07.04.2015

Θητεία έως τις
07.04.2018

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

Έναρξη θητείας :
11.07.2016

Θητεία έως τις
10.07.2019

ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Λάζαρος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Έναρξη θητείας :
11.07.2016

Θητεία έως τις
10.07.2019

ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Παναγιώτης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ - MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

Έναρξη θητείας :
18.12.2015

Θητεία έως τις
17.12.2018

MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Έναρξη θητείας :
18.12.2015

Θητεία έως τις
17.12.2018

ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ
Παντελής

MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ/
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Έναρξη θητείας :
06.06.2016

Θητεία έως τις
05.06.2019

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Χρήστος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ - MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

Έναρξη θητείας :
11.07.2016

Θητεία έως τις
10.07.2019

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Δημητριος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ - MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

Έναρξη θητείας :
09.01.2017

Θητεία έως τις
10.07.2019

ΤΟΠΑΛΗΣ
Φραγκίσκος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ - MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

Έναρξη θητείας :
26.09.2017

Θητεία έως τις
10.07.2019

ΦΟΥΝΤΗ
Μαρία

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ - MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

Έναρξη θητείας :
26.09.2017

Θητεία έως τις
10.07.2019

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Νικόλαος

MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ/
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Έναρξη θητείας :
06.06.2016

Θητεία έως τις
05.06.2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
Γεώργιος
Μέλη

ΒΑΤΑΛΗΣ
Άρης

Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι της ΔΕΗ Α.Ε. είναι οι εξής:
Η θέση ελλείπει
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων,
της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας.
Γούτσος Σταύρος,
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών

και της Γενικής Διεύθυνσης

Ανθρωπίνων Πόρων.
Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής & Μετασχηματισμού και η Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης,
εποπτεύονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Οι Γενικοί Διευθυντές της ΔΕΗ Α.Ε είναι οι εξής:
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Κονίδα Αλεξάνδρα,
Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αραβαντινός Νικόλαος,
Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος.
Δαμάσκος Γεώργιος,
Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Οικονομολόγος.
Κατάκης Δημήτριος,
Γενικός Διευθυντής Εμπορίας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
Μετικάνης Δημήτριος
Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, Χημικός Μηχανικός
Κοπανάκης Ιωάννης,
Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Κουρίδου Όλγα,
Γενική Διευθύντρια Ορυχείων, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός.
Χατζημιχαήλ Σωτήριος, (αναπληρωτής μέχρι την κάλυψη της θέσης)
Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
PPC S.A. BOARD OF DIRECTORS (15/2/2018)
Chairman of the BoD &
C.E.O. Executive Member

As of
07.04.2015

Until
07.04.2018

Vice Chairman of the BoD
Independent –
Non Executive Member

As of
11.07.2016

Until
10.07.2019

Executive Member

As of
11.07.2016

Until
10.07.2019

ALEXAKIS
Panagiotis

Independent –
Non Executive Member

As of
18.12.2015

Until
17.12.2018

VATALIS
Aris

Non Executive Member

As of
18.12.2015

Until
17.12.2018

KARALEFTHERIS
Pantelis

Non Executive Member/
Representative of
Employees

As of
06.06.2016

Until
05.06.2019

PAPAGEORGIOU
Christos

Independent –
Non Executive Member

As of
11.07.2016

Until
10.07.2019

VASSILAKIS
Demetrios

Independent –
Non Executive Member

As of
09.01.2017

Until
10.07.2019

TOPALIS
Fragiskos

Independent –
Non Executive Member

As of
26.09.2017

Until
10.07.2019

Independent –

As of

Until

PANAGIOTAKIS
Emmanouil
ANDRIOTIS
George
Μembers
STATHAKIS
Lazaros

FOUNTI
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Maria

Non Executive Member

26.09.2017

10.07.2019

FOTOPOULOS
Nikolaos

Non Executive Member/
Representative of
Employees

As of
06.06.2016

Until
05.06.2019

Regarding the Deputy CEOs:
The Deputy CEOs of PPC S.A. are the following:
The post is missing
Deputy CEO supervising the Mines, Generation and Supply Divisions.
Goutsos, Stavros,
Deputy CEO supervising the Finance Division, Support Operations Division and Human
Resources Division.
Regarding the General Managers of the Company:
The General Managers of PPC S.A. are the following:
Konida Alexandra
General Manager of Finance Division, Electrical Engineer
Aravantinos Nikolaos,
General Manager of Support Operations Division, Mechanical-Electrical Engineer.
Damaskos George,
General Manager of Human Resources Division - Electrical Engineer - Economist.
Katakis Dimitrios
General Manager of Supply Division, Electronic Engineer.
Metikanis Dimitrios,
General Manager of Generation Division, Chemical Engineer
Kopanakis Ioannis,
General Manager of Corporate Delelopment Division, Electrical Engineer
Kouridou Olga,
General Manager of Mines Division, Mining Metallurgical Engineer.
Chatzimichail Sotirios (deputy until the post is filled)
General Manager of Strategy and Transformation Division
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12. Give complete list of all subsidiary companies including country of registration, their
activity and percentage owned by Parent Company. Παρακαλούμε δώστε κατάσταση
θυγατρικών εταιριών αναφέροντας τη χώρα της έδρας τους, το αντικείμενό τους καθώς και
το ποσοστό που ανήκει στη Μητρική Εταιρία.
(Με δεδομένα 31.12.2016)
Company Name

Seat

Business scope

% of Property

Όνομα Εταιρίας

Έδρα

Αντικείμενο

% Ιδιοκτησίας

GREECE

Hellenic Electricity
Distribution Network

HEDNO S.A.
(former PPC RHODES S.A.)
PPC RENEWABLES S.A.
PPC FINANCE PLC
PPC BULGARIA JSCo

Greece
UK
Bulgaria

PPC Electrik Tedarik Ve Ticaret A.S. Turkey

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

(πρώην ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
PPC FINANCE PLC
PPC BULGARIA JSCo

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ
UK
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

PPC Electrik Tedarik Ve Ticaret A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ

Supply of power

100
100
100
85

Supply of power

100

Renewable Energy Sources

General Commercial Company

Ελληνικό Δίκτυο Διανομής

Ηλεκτρικής Ενέργειας

100

ΑΠΕ

100

Εμπορία Η/Ε

85

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

100

Εμπορία Η/Ε

100

13. Does the Company or any Director or Officer have “Directors & Officers Liability Insurance”
currently in force? Η Εταιρία ή τα Στελέχη της έχουν κάποια Ασφαλιστική Κάλυψη
«Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης»;
X Yes / Ναι

No / Όχι

If ‘‘Yes’’, please state: Αν “Ναι”, παρακαλούμε περιγράψτε
(a) Insurer - Ασφαλιστική Εταιρία

ETHNIKI INSURANCE COMPANY

(b) Indemnity Limit - Όριο ευθύνης

EURO 50.000.000

(c) Expiry Date – Ημερομηνία λήξης της κάλυψης

30.06.2018

14. As far as “Directors and Officers Liability Insurance” is concerned, has any insurer ever:
Σχετικά με την κάλυψη της Ευθύνης των Στελεχών Διοίκησης έχει στο παρελθόν:

(a) Declined to offer insurance
Απορριφθεί αίτησή σας για ασφάλιση

Yes / Ναι

X No / Όχι

Yes / Ναι

XNo / Όχι

(b) Cancelled any insurance
Ακυρωθεί ασφαλιστική σας σύμβαση

If “Yes” -either to question (a) or (b)- please provide details: Αν “Ναι”, είτε στην ερώτηση
(a) ή (b), δώστε σχετικές λεπτομέρειες:
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15. Is there any sub-prime exposure through, including but not limited to, mortgage backed
securities, collateralized mortgage obligations, collateralized debt obligations, credit
default swaps, other securities backed by mortgage loan obligations? Υπάρχει έκθεση σε
ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου (sub-prime exposure, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
μέσω mortgage backed securities, collateralized mortgage obligations, collateralized debt
obligations, credit default swaps, other securities backed by mortgage loan obligations);
………….…………….……………………………………………………..…Yes / Ναι
XNo / Όχι
If “yes”, separate questionnaire needs to be filled in. Αν “ναι”, απαιτείται η συμπλήρωση
ξεχωριστού ερωτηματολογίου.

Employment Practices Liability –
Ευθύνη Εργατικής Πρακτικής
16. Do you require Employment Practices Liability cover? If ‘‘Yes’’, please complete questions
16-23 in the present section. Επιθυμείτε κάλυψη για ευθύνες από Εργατική Πρακτική; Εάν
“Ναι”, παρακαλούμε απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις 16-23.
XYes / Ναι

No / Όχι

17. Does the Company have a Human Resources Department? Έχει η Εταιρία Διεύθυνση
Ανθρωπίνου Δυναμικού;
XYes / Ναι

No / Όχι

If “Yes”, how many employees are occupied in this department 107
Αν “Ναι”, πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται σε αυτό το τμήμα;

107

If “No”, how is the Human Resources policy implemented?
Αν ” Όχι”, πως εφαρμόζεται η πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας;

18. Please list how many employees, workers the Company employs? Παρακαλώ αναφέρετε το
πλήθος υπαλλήλων / εργατών της Εταιρίας (31.12.2017).
a) Parent Company: 10.683
b) Subsidiaries:

15

α) Μητρική Εταιρία: 10.683
β) Θυγατρικές:

15

19. How many officers and employees have resigned, been terminated (with or without cause)
or have taken early retirement within the last 24 months? Πόσα Στελέχη και υπάλληλοι
έχουν αποχωρίσει ή έχουν απολυθεί (με ή χωρίς λόγο) ή έχουν πάρει πρόωρη σύνταξη κατά
τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών;
Employees – Υπάλληλοι:

SAP)

441

Officers – Διευθυντές: 9ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2014 από
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20. (a) Does the Company have a written Human Resources manual or equivalent written
management guidelines? Έχει η Εταιρία

γραπτό εγχειρίδιο ή οδηγό «Διαχείρισης

Ανθρωπίνου Δυναμικού»;
XYes / Ναι

No / Όχι

(b) Please tick box if the manual / guidelines indicate a corporate procedure with respect
to the following events. Παρακαλούμε σημειώστε εάν το εγχειρίδιο ή ο οδηγός περιέχει
κάποια εταιρική διαδικασία σχετικά με τα πιο κάτω γεγονότα
1 Written application for employment

x

Γραπτή αίτηση απασχόλησης
2 Legally prohibited discriminations

x

Κατά νόμο απαγορευμένες διακρίσεις
3 Compliance with statutes

x

Συμμόρφωση με εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας
4 Redundancies, termination of employment and early retirement
Οικειοθελείς αποχωρήσεις, Καταγγελία σύμβασης εργασίας

x

ή πρόωρη συνταξιοδότηση
5 Employee appraisals / reviews

x

Αξιολόγηση υπαλλήλων
6 Confidential treatment of medical examinations

x

Εμπιστευτική μεταχείριση ιατρικών εξετάσεων
7 Sexual harassment
Σεξουαλική παρενόχληση
8 Employee disciplinary actions

x

Πειθαρχικές πράξεις κατά των υπαλλήλων
9 Employee out-placement services
Χρήση εξωτερικών συμβούλων για απόλυση προσωπικού

(c) Please tick relevant box (es) if decision regarding the following events are always
subject to prior review by the Company’s Human Resources Department (HRD), Legal
Department (LD) or External Legal Advisor (ELA). Παρακαλούμε σημειώστε εάν οι
αποφάσεις που αφορούν στα πιο κάτω γεγονότα λαμβάνονται πάντα μετά από έλεγχο
της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ), της Νομικής Υπηρεσίας (ΝΥ) ή από
Εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο (ΕΝΣ).
Individual decisions are always reviewed by
Μεμονωμένες αποφάσεις υπόκεινται σε έλεγχο πάντα από
HRD/ΔΑΔ

LD/ΝΥ

ELA/ΕΝΣ

1 Written application for employment
Γραπτή αίτηση απασχόλησης

x

x
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2 Legally prohibited discriminations
Κατά νόμο απαγορευμένες διακρίσεις

x

x

x

x

3 Compliance with statutes
Συμμόρφωση με εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας
4 Redundancies, termination of employment
and early retirement.
Οικειοθελείς αποχωρήσεις, καταγγελία σύμβασης
εργασίας ή πρόωρη συνταξιοδότηση

x

x

5 Employee appraisals / reviews
Αξιολόγηση υπαλλήλων

x

6 Confidential treatment of medical examinations
Εμπιστευτική μεταχείριση ιατρικών εξετάσεων

x

7 Sexual harassment

x

Σεξουαλική παρενόχληση
8 Employee disciplinary actions
Πειθαρχικές πράξεις κατά των υπαλλήλων

x

x

9 Employee out-placement services
Χρήση εξωτερικών συμβούλων για απόλυση
προσωπικού
(d) Does the Company have an Employee Handbook or Employment Regulation which is
distributed to all employees? Έχει η Εταιρία, ένα Eγχειρίδιο ή Κανονισμό Εργασίας για
τους υπαλλήλους που διανέμεται σε όλους;
X Yes / Ναι

No / Όχι

If “Yes”, please attach such handbook to this proposal.
Αν “Ναι”, παρακαλούμε επισυνάψτε αντίγραφο στην παρούσα πρόταση ασφάλισης.
21. Is the Company currently undergoing, or does the Company contemplate undergoing,
during the next 12 months any employee layoffs or early retirement? Βρίσκεται η Εταιρία,
ή πρόκειται να προχωρήσει, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σε διαδικασίες απόλυσης ή
πρόωρης συνταξιοδότησης προσωπικού της;
Yes / Να

x No / Όχι

If “Yes”, please attach full details. Αν “Ναι”, παρακαλούμε επισυνάψτε περιγράψτε
αναλυτικά .
22. Please provide on a separate attachment full details of all wrongful termination of
employment contract, discrimination and sexual harassment claims made against the
Company or any of its Directors, Officers, Employees during the last 5 years including
amounts of any judgement or settlement and costs of defence. Παρακαλούμε επισυνάψτε
λεπτομέρειες για όλες τις απαιτήσεις που έχουν εγερθεί κατά της Εταιρίας συνεπεία
παράνομης καταγγελίας σύμβασης εργασίας, διάκρισης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, κατά
τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών μαζί με ποσά αποζημίωσης και έξοδα υπεράσπισης.
If no such claims, please tick.
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Εάν δεν υπάρχει απαίτηση, σημειώστε

x None Καμία

23. Please provide, on a separate attachment, full details of all inquiries, investigations,
grievance filings or other administrative hearings previously filed with or still pending
before the authorities of Labour Inspection or the competent authorities of the Ministry of
Labour and Social Security. Παρακαλούμε επισυνάψτε λεπτομέρειες για όλες τις έρευνες,
ανακρίσεις, παράπονα ή άλλες υποθέσεις που έχουν κατατεθεί ή εκκρεμούν στην
Επιθεώρηση Εργασίας ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.
If no such claims, please tick. Εάν δεν υπάρχει απαίτηση, σημειώστε

x None Καμία

24. Are there now or have there been any employment practices claim (s) against the
Company or any of its subsidiaries. Έχουν εγερθεί ποτέ απαιτήσεις σχετικά με εργατική
πρακτική κατά της Εταιρίας ή κάποιας από τις θυγατρικές της;

x Yes / Ναι

No / Όχι

If “Yes”, please attach full details. Αν “Ναι”, παρακαλούμε επισυνάψτε περιγράψτε
αναλυτικά.
Promotions and salary increases
α) το πλήθος των εργατικών αγωγών που έχουν ασκηθεί έως 31.12.2017 είναι περίπου
9.500 και
β) το σύνολο των αγωγικών κονδυλίων που ζητείται με αυτές τις αγωγές ανέρχεται περίπου
στα 168.940.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αγωγές έχουν ασκηθεί με εναγόμενο το νομικό πρόσωπο της
εταιρείας «ΔΕΗ ΑΕ» και όχι τα φυσικά πρόσωπα των διευθυντών και στελεχών της.
a) The number of labour actions which have been initiated till 31.12.2017 amounts to
approximately 9,500 and
b) The total sum claimed through the said actions amounts to approximately EUR
168,940,000.
It is to be noted that the abovementioned legal actions have been brought against the
legal entity, namely the company “PPC SA” and not against its natural persons, namely its
managers and executives.

Claims Information – Πληροφορίες για Απαιτήσεις
Have claims ever been made against any past or present Director or Officer of the Company
or its subsidiaries? Έχουν εγερθεί απαιτήσεις εναντίον πρώην ή νυν μελών Διοικητικού
Συμβουλίου και Στελεχών της Εταιρίας ή των θυγατρικών της;

x Yes / Ναι

No / Όχι

If ‘‘Yes’’, please give details. Αν “Ναι”, παρακαλούμε περιγράψτε αναλυτικά
α) ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΕΝΟΠ: Εκδόθηκε βούλευμα σύμφωνα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη
στο 3μελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών 59 πρώην μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και Στελέχη της Επιχείρησης από το 1999 ως το 2010.
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a) GENOP CASE: An order was issued according to which 59 ex members of the Board of
Directors and Executives of the Company from 1999 until 2010 shall appear for trial
before the three membered Court of Criminal Appeal of Athens.
β) ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ : Εκκρεμεί στην Τακτική Ανακρίτρια Ρόδουδεν έχουν αποσταλεί κλήσεις σε κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. για ανάκριση (ως
προηγούμενη ενημέρωση).
b) CASE OF THE NEW TPP IN RHODES ISLAND: It is still pending before Rhodes Regular
Interrogation Office- no summons have been sent to any of the BoD members for the
preliminary hearing (as previous briefing).
γ) ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: Βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ανακριτή του Ν. 4022/11 και
ειδικότερα έχει αναθέσει σε δικαστικό πραγματογνώμονα τη διερεύνηση της τυχόν
ύπαρξης ζημίας. Τα πρώην μέλη ΔΣ της ΔΕΗ όρισαν τεχνικό σύμβουλο.
c) CASE OF MEGALOPOLIS: Investigation is under way by the Examining Magistrate
appointed by the L 4022/11 and he has assigned specifically a judicial expert to
examine if there has been any damage. Ex PPC Board of Directors members have
appointed a technical advisor.
δ) ΥΠΟΘΕΣΗ SIEMENS : Μετά τη διενέργεια τακτικής ανάκρισης από τον Ανακριτή Ν.
4022/11 αναμένεται η έκδοση Βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
d) CASE OF SIEMENS: After the completion of the investigation by the Examining
Magistrate appointed by the L 4022/11, the decision of by the second-instance judicial
council is expected.
ε) ΑΓΩΓΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΣΤΕΡΙΩΤΗ: Νέα αγωγή του κ. Νικολόπουλου κατά του κ.
Στεριώτη συζητείται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 8 Μαρτίου
2018.
e) CIVIL LAW CASE NIKOLOPOULOS AGAINST STERIOTIS: Another civil law case by Mr.
Nikolopoulos against mr. Steriotis is to be discussed before the First Instance Court, in
March 8th, 2018.
25. Is the Company aware, after enquiry, of any circumstance or incident which may give rise
to claim? Μετά από έρευνα γνωρίζει η Εταιρία κάποιο περιστατικό ή γεγονός που μπορεί να
καταλήξει σε απαίτηση;

x Yes / Ναι

No / Όχι

If ‘‘Yes’’, please give details: Αν “Ναι”, παρακαλούμε περιγράψτε λεπτομερώς:
α)

ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Τα αναγραφόμενα στην παραγρ. 25.β.

a)

CASE OF THE NEW THERMAL POWER PLANT UNIT IN RHODES ISLAND
See para 25 b

β)

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ : Εκκρεμούν οι δύο δικογραφίες, ως προηγούμενη ενημέρωση

b)

ALUMINIUM CASE: Two brieves are pending, as previous briefing.

γ)

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ : Εκκρεμεί στη Τακτική Ανακρίτρια
Κομοτηνής (ως η προηγούμενη ενημέρωση)
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c)

CASE OF CONTRACTS IN KOMOTINI TPP: It is pending before the Regular
Interrogation Office of Komotini (as previous briefing).

δ)

ΥΠΟΘΕΣΗ 11 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ( Η
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ) ΚΛΠ. ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΑ ΝΗΣΙΑ : Εκκρεμεί
στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών (ως η προηγούμενη ενημέρωση).

d)

CASE OF 11 CONTRACTS CONCERNING THE MAINTENANCE OF GENERATORS (OR
GENERATING SETS) ETC. IN THE NON INTERCONNECTED ISLANDS: It is pending
before the Public Prosecutor’s Office of Athens Magistrates’ Court (as previous
briefing).

ε)

ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Εκκρεμεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης (ως
η προηγούμενη ενημέρωση)

e)

CASE OF INVESTIGATION OF CONTRACTS CONCERNING WELDING OF CONVEYOR
BELTS AT WEST MACEDONIA LIGNITE CENTER: It is pending to the Public Prosecutor’s
Office of Kozani Court of First Instance (as previous briefing)

στ)ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: Βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ανακριτή του Ν. 4022/11 και
ειδικότερα έχει αναθέσει σε δικαστικό πραγματογνώμονα τη διερεύνηση της τυχόν
ύπαρξης ζημίας. Τα πρώην μέλη ΔΣ της ΔΕΗ όρισαν τεχνικό σύμβουλο.
f) CASE OF MEGALOPOLIS: Investigation is under way by the Examining Magistrate
appointed by the L 4022/11 and he has assigned specifically a judicial expert to
examine if there has been any damage. Ex PPC Board of Directors members have
appointed a technical advisor.
ζ) ΥΠΟΘΕΣΗ SIEMENS : Μετά τη διενέργεια τακτικής ανάκρισης από τον Ανακριτή Ν.
4022/11 αναμένεται η έκδοση Βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
g) CASE OF SIEMENS: After the completion of the investigation by the Examining
Magistrate appointed by the L 4022/11, the decision of by the second-instance judicial
council is expected.
η) ΑΓΩΓΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΣΤΕΡΙΩΤΗ: Νέα αγωγή του κ. Νικολόπουλου κατά του κ.
Στεριώτη συζητείται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 8 Μαρτίου
2018.
h) CIVIL LAW CASE NIKOLOPOULOS AGAINST STERIOTIS: Another civil law case by Mr.
Nikolopoulos against mr. Steriotis is to be discussed before the First Instance Court, in
March 8th, 2018.

Indemnity Limit – Όρια Ευθύνης
26. Amount of Indemnity required. Όρια ευθύνης που επιθυμείτε
EURO 3.000.000

EURO 5.000.000

XOther, please state. Άλλο, παρακαλούμε αναφέρετε

EURO 10.000.000
50.000.000
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North American Cover
Questions 1,2,3 and 4 are to be completed only if cover is required for claims made in the
United States of America or Canada or claims made elsewhere arising out of the Company’s
operations in the United States of America or Canada.
1.

Please give the total gross assets of the Group in North America _________________

2.

(a) Please list those subsidiaries in North America that are not wholly owned together
with the Company’s percentage interest in each.
Company’s name

%

(b) For each company – Who owns the minority stock?
Name

3.

%

(a) Does the Company or any of its subsidiaries have any stock, shares or debentures in
North America?
Yes

No

If ‘‘Yes’’:
On what date was the last offer / tender / issue made? _________________
(i)

Was the offer subject to the United States Securities
Act of 1993 and / or The Securities Exchange Act of 1934 and / or any
amendments thereto?

(ii)

Yes

No

If any stocks or shares are traded in form of ADR’s, pleas advise:
(a) whether they are sponsored or un-sponsored? ____________________
(b) the percentage traded as a total of issued share capital? ____________
(c) the number of ADR shareholders? ______________________________

(b) Does the Company or any of its subsidiaries have any debt instruments or
Commercial paper in North America?
4.

Yes

No

Yes

No

Has a 20-f filling been made to the USA regulatory authorities?
If not applicable please confirm details:
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SIGNING THIS PROPOSAL DOES NOT BIND THE COMPANY TO COMPLETE THIS
INSURANCE.
Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.

Declaration
I declare that the statements and particulars in this proposal are true and that no material
facts have been mis-stated or suppressed, after enquiry. I agree that this proposal, together
with any other information supplied shall form the basis of any Contract of Insurance effected
thereon. I undertake to inform Insurers of any material alteration to those facts occurring
before completion of the Contract of Insurance.
A material fact is one which would influence the acceptance or assessment of the risk.
Δηλώνω ότι οι παραπάνω απαντήσεις είναι αληθείς και ότι δεν έχω συγκαλύψει / αποσιωπήσει ή
διατυπώσει εσφαλμένα οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο. Συμφωνώ ότι αυτή η πρόταση μαζί με
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υποβάλλω θα αποτελέσει τη βάση της Ασφαλιστικής Σύμβασης.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω την Ασφαλιστική Εταιρία για οποιαδήποτε ουσιώδη
μεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων.
Σαν «ουσιώδες στοιχείο» εκλαμβάνεται καθετί το οποίο μπορεί να επηρεάσει την αποδοχή ή
αξιολόγηση του κινδύνου
Signature-Υπογραφή ……………………………

Company-Εταιρία

………………………

Position-Θέση……………………………….…

Date-Ημερομηνία

………………………

(to be signed by Chairman/Chief Executive Officer or equivalent)

Following documents have to be enclosed with this
Proposal Form
Παρακαλούμε επισυνάψτε τα ακόλουθα έγγραφα
1. The last two Annual Reports and Accounts for the Company – Δύο τελευταία ετήσια
Πληροφοριακά Δελτία.

2. The last two Statements of Cash flow and Profit and Loss Statements – Τις δύο τελευταίες
Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Ροής και Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
3. Organization Chart – Οργανόγραμμα.
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4. Any other Document / Listing Particulars published within the last 12 months –
Οποιοδήποτε άλλο Ενημερωτικό Δελτίο, που δημοσιεύθηκε κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο www.dei.gr
The aforementioned data are posted on PPC’s website.
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