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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
           (Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.)   
          Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 
                 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ     

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

(Δ.Η.Δ. 013/2017) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: 

I) ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. & ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &  

II) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ημερομηνία Έναρξης 

Υποβολής Προσφορών 

Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών  

Ημερομηνία Αποσφράγισης 

προσφορών 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 

Κύρια Δρ/τητα: Λιμενικές Εργασίες 

Δ/νση: Εντός Λιμένα Θεσ/νίκης 

ΤΚ. 54012, Θεσσαλονίκη 

Κωδ. NUTS: GR122 

Τηλ.: 2310593121, Φαξ: 2310510500 

Ηλ/κη Δ/νση: secretariat@thpa.gr  
Δ/νση Δ/κτύου: http://www.thpa.gr  

Ημερομηνία 04/12/2017 Ημερομηνία 08/01/2018 Ημερομηνία 12/01/2018 

Ημέρα Δευτέρα Ημέρα Δευτέρα Ημέρα Παρασκευή 

Ώρα 08:30 Ώρα 23:59 Ώρα 10:00 

Κριτήριο Κατακύρωσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή) 

ανά προσφερόμενη υπηρεσία 

Διάρκεια Σύμβασης Ένα (1) έτος 

Συνολική Εκτιμώμενη Δαπάνη   Διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00€) 

Χρηματοδότηση Τακτικός προϋπολογισμός  της ΟΛΘ ΑΕ σε χρέωση του λογαριασμού 62.05 Ασφάλιστρα 

CPV 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης 

Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής 

Προσφοράς 

www.promitheus.gov.gr  
Διαδικτυακή Πύλη Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στη διεύθυνση www.thpa.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης 

του ΕΣΗΔΗΣ στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 

έγγραφα της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Εντός Λιμένος, Κτίριο Τεχνικών υπηρεσιών 

(Πύλη 11, 2ος όροφος). 
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Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης από την ιστοσελίδα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., παρακαλούνται οι παραλήπτες 

να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυμία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 2310 526-243 ή με e-

mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cathanasiou@thpa.gr.  

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που 

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Α. Δημοσίευση της προκήρυξης (περίληψη της διακήρυξης)  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) καταχωρήθηκε και είναι διαθέσιμη: 

-  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  

-  στον Ελληνικό Τύπο την 01/12/2017. 

Β. Δημοσίευση πλήρους διακήρυξης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση 

& δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση: 

- στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr 

-   στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., στη διεύθυνση:   www.thpa.gr 

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στον ιστότοπο 

http://www.eprocurement.gov.gr/  
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ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1 – Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Σύμβασης 

 

1.1. Φυσικό Αντικείμενο 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης, όπως αναλύονται κατωτέρω και σύμφωνα 

με τα προγράμματα και τα λεκτικά που παρατίθενται στα παραρτήματα της παρούσης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης και αφορούν: 

ΤΜΗΜΑ Ι:  Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κατά Παντός Κινδύνου –συμπεριλαμβανομένων των 

Τρομοκρατικών Ενεργειών– των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

I.Α Κάλυψη Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων 

Ασφαλιστική κάλυψη κατά παντός κινδύνου  
 για κτίρια που έχουν παραχωρηθεί  στην Ο.Λ.Θ. A.E. για χρήση από το 

Ελληνικό Δημόσιο, 
 για τις εγκαταστάσεις του παραδοσιακού κτιρίου του Τελωνείου, του 

Κεντρικού Λιμεναρχείου, λοιπών υπηρεσιών του Λιμεναρχείου και του 
Επιβατικού Σταθμού της Ο.Λ.Θ. A.E. 

 για τον εν γένει εξοπλισμό γραφείων, ιδιοκτησίας Ο.Λ.Θ. A.E. και βρίσκεται 
εντός των προαναφερθεισών κτιριακών εγκαταστάσεων και στην Αποθήκη 
Υλικού. 

Ι.Β. Κάλυψη 

Ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού 

 Ασφαλιστική κάλυψη κατά παντός κινδύνου του Ηλεκτρομηχανολογικού 
Εξοπλισμού από οποιαδήποτε αιφνίδια αιτία συμπεριλαμβανομένης της 
μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης. 

Ι.Γ. Ασφάλιση 

τρομοκρατικών ενεργειών 
 Ασφάλιση οποιασδήποτε ζημιάς σε ιδιόκτητη ή παραχωρηθείσα στον 

Ασφαλιζόμενο περιουσία από Τρομοκρατική Ενέργεια. 

 

Οι αξίες των παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΟΛΘ ΑΕ αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί και έχουν 

προκύψει από τις Εκθέσεις Επιθεώρησης κινδύνου και Εκτίμησης Αξιών της εταιρείας πραγματογνωμόνων Ε. Ν. 

ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  (€) 

Κτίρια – Πραγματική Αξία 42.000.000 

Η/Μ Εξοπλισμός  μέχρι 10 ετών – Αξία Αντικατάστασης. 17.410.750 

Η/Μ Εξοπλισμός άνω των 10 ετών – Εμπορική Αξία 24.606.660 

Λοιπός Εξοπλισμός & Περιεχόμενο - Αξία Αντικατάστασης + Αποθήκη 

Υλικού 

6.436.346+1.900.000 

ΣΥΝΟΛΟ 92.353.756 

 

 

 



4 
 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ:  Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης. 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΙΙ.Α Γενικής και 

Εργοδοτικής Αστικής 

Ευθύνης της Ο.Λ.Θ Α.Ε., 

Ασφαλιστικές καλύψεις Λιμενικών Εγκαταστάσεων: 

 Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για Θάνατο, Σωματικές βλάβες ή / και Υλικές 
ζημίες. 

 Αστική Ευθύνη έναντι Πελατών του Ασφαλιζομένου για ζημιές σε 
περιουσία αυτών. 

 Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς έναντι του ιδιοκτήτη για ζημιές σε κτίρια 
χρήση των οποίων κάνει ο Ασφαλιζόμενος. 

 κάλυψη προστίμων που θα επιβληθούν στον Ασφαλιζόμενο από τις αρχές 
για παραβάσεις ως αναφέρονται στον ειδικό όρο FINES AND DUTY 
EXTENSION LIABILITY (LSW1513) 

 Ασφάλιση Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης  
II.B Αστικής Ευθύνης 
Οχημάτων και 
Μηχανημάτων Έργου της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε 

 Σωματικές βλάβες τρίτων 

 Υλικές ζημιές τρίτων 

II.Γ Αστικής Ευθύνης 

Πλωτών Μέσων της 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε 

Καλύπτεται οποιαδήποτε ζημιά σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα πλωτά μέσα που 
οφείλεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω αιτίες : 
- Κινδύνους της θάλασσας, 
- Πυρκαγιά, Κεραυνό, Έκρηξη, 
- Πειρατεία ή κλοπή από ανθρώπους εκτός του πλωτού μέσου, 
- Αβαρία, 
- Ζημιές από πρόσκρουση σε προβλήτες, τροχοφόρα οχήματα, από πτώση 

αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά, 
- Ζημιές από φορτοεκφορτώσεις φορτίων, 
-  Ζημιές από υπερχείλιση λεβήτων, θραύση άξονα, 
- Αμέλεια του πληρώματος ή του κυβερνήτη, 
- Αμέλεια των επισκευαστών ή ναυλωτών των πλωτών μέσων, 
- Νόμιμες πράξεις των αρχών σχετικά με υπαρκτή ή επαπειλούμενη μόλυνση 

οφειλόμενη σε ζημιά σε ασφαλισμένο πλωτό μέσο από ασφαλισμένο 
κίνδυνο, 

- Κάλυψη αστικής ευθύνης από σύγκρουση, 
- Πόλεμος, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, 
- Αστική Ευθύνη Μόλυνσης. 

ΙΙ.Δ Αστικής Ευθύνης της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από 
Τρομοκρατικές Ενέργειες 

Αστική Ευθύνη από Τρομοκρατικές Ενέργειες για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές 

Ζημιές όπως αναφέρονται στο παράτημα της παρούσας, για ζημιογόνα γεγονότα 

που έχουν σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ασφαλιζόμενου. 

 

Παρατηρήσεις-Σημειώσεις :  

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και τα δύο τμήματα, με την 

προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων που 

περιλαμβάνει το κάθε τμήμα.  

2. Εάν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΟΛΘ ΑΕ σημειωθεί ζημία από 

ασφαλιζόμενο κίνδυνο και οι πραγματικές  αξίες βρεθούν να υπερβαίνουν τις ασφαλιζόμενες μέχρι ποσοστού 
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15%, ο ασφαλιζόμενος δεν θα θεωρείται υπασφαλισμένος με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει τα 

προκύπτοντα αναλογικά ασφάλιστρα από τη διαφορά αυτή. 

3. Εάν στη διάρκεια της ασφάλισης προκύψουν διαφορές στα ποσά των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων από νέα 

Έκθεση Εκτίμησης, θα γίνει αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων. 

4. H κάλυψη του σεισμού στα κτίρια θα δίδεται μόνο για κτίρια που έχουν κτισθεί ή ανακατασκευασθεί μετά 

το 1960. 

5. Ο διακανονισμός των ζημιών των συμβολαίων ασφάλισης θα διενεργείται από γραφείο πραγματογνωμόνων 

επιλογής της Ο.Λ.Θ.Α .Ε. 

 
1.2. Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. 

 
1.3. Οικονομικό Αντικείμενο 

Η συνολική ανώτατη εκτιμώμενη αξία των ασφαλιστικών συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ 

ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (220.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και επιβαρύνσεων 

και επιμερίζεται στα δύο τμήματα ως ακολούθως: 

Τμήμα Ι «Ασφαλιστική κάλυψη παγίων περιουσιακών στοιχείων»: εκτιμώμενη αξία ενενήντα εννέα χιλιάδες 

ευρώ (99.000€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και επιβαρύνσεων. 

Τμήμα ΙΙ «Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης»: εκτιμώμενη αξία εκατό είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (121.000€) 

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και επιβαρύνσεων. 

 
1.4. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει 

τιμής (Χαμηλότερη Τιμή) εφόσον καλύπτονται πλήρως οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας. Για την 

ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής η συνολική τιμή κάθε τμήματος θα αξιολογηθεί χωριστά. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Νομικό & Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις:  

α) Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

β) Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

γ) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις». 

δ) Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

ε) Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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στ) Της Έννομης Προστασίας κατά τη σύναψη των Δημοσίων Συμβάσεων του βιβλίου IV του νόμου 4412/2016, 

παράγραφος 1 του άρθρου 377, σε συνδυασμό με το νόμο 4456/2017, άρθρο 34. 

ζ) Του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13Α/05.02.2016) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και 

την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 

2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) 

αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και 

στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 

2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 

χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 

ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 

η) Της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   

θ) Της αριθ. 7238/16.11.2017  Απόφασης Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια και οι όροι 

του παρόντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3- Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

3.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

3.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν: 

 Ασφαλιστικές Εταιρείες, που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., και διαθέτουν 

την άδεια λειτουργίας και τη νομική μορφή και που απαιτεί ο Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13Α/05.02.2016) όπως 

ισχύει.  

 Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ (Ενιαίου 

Οικονομικού Χώρου) ή σε κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την  Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 

ή σε κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες  με την Ε.Ε.  με τη νομική μορφή που απαιτεί το 

άρθρο 8 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ  όπως ισχύει, ή με τη νομική μορφή που απαιτείται κατά περίπτωση  

από τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί  με την Ε.Ε.  

3.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγόμενη 

Κοινοπραξία ή Ένωση Προμηθευτών, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή 

στο βαθμό που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την προσήκουσα εκτέλεση της 

σύμβασης.  

3.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

3.1.4. Αποκλείονται από το διαγωνισμό πράκτορες, ασφαλειομεσίτες και μεσάζοντες εν γένει. 
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3.2 Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα  

Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να έχουν παράσχει, ασφάλιση συναφών δραστηριοτήτων και αντίστοιχου 

μεγέθους από πλευράς ασφαλιζόμενων κεφαλαίων.  

Συγκεκριμένα και ανάλογα με το τμήμα για το οποίο υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να έχουν την τελευταία 

τριετία (2015, 2016, 2017): 

3.2.1 Δέκα (10) τουλάχιστον πελάτες – ασφαλιζόμενους, οι οποίοι διατηρούν ασφαλιστήρια στον Κλάδο 

Περιουσίας με ασφαλιζόμενα κεφάλαια τουλάχιστον τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00€) έκαστο. 

3.2.2. Πέντε (5) τουλάχιστον πελάτες – ασφαλιζόμενους, οι οποίοι διατηρούν ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης 

με ασφαλιζόμενο όριο τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000,00€) έκαστο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4- Λόγοι Αποκλεισμού 

4.1. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 αποκλείει έναν οικονομικό 

φορέα από τη συμμετοχή, όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή της είναι γνωστό 

με άλλο τρόπο τα ακόλουθα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (A' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 

25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).   
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιριών (ΟΕ και ΕΕ) και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ ελάχιστον τους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (ΑΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ ελάχιστον 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγουμένων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

4.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν: 

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) μπορεί η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους.  

4.3. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) εάν αθέτησε τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) εάν σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
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ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του σχετικού άρθρου. 

η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

4.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του 

Υπουργική Απόφαση αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις.   

 

ΑΡΘΡΟ 5 - Απόδειξη Πλήρωσης των Κριτηρίων Συμμετοχής 

5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 3 Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής, 

και  

β) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 4 Λόγοι Αποκλεισμού της παρούσας,  

υποβάλουν με την προσφορά τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως επισυνάπτεται, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986.  

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του διαγωνισμού συμπληρώνεται και υπογράφεται 

ψηφιακά από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο του οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του 

παρόντος διαγωνισμού. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του διαγωνισμού συμπληρώνεται και υπογράφεται 

ψηφιακά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του διαγωνισμού είναι αναρτημένο σε επεξεργάσιμη  

μορφή στην σελίδα του διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

5.2 Αποδεικτικά μέσα  

5.2.1. Ο συμμετέχων, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και να ανακηρυχθεί ανάδοχος, 

υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του 

άρθρου 4: 

α) για την παράγραφο 4.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 



10 
 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 

ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 4.2 και 4.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας [η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του 

προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2 και 

στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4.3. 

γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4.3 και την παράγραφο 4.4 υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4.3 

λόγοι αποκλεισμού και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016. 

5.2.2. Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου 3, ο συμμετέχων, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί 

ο διαγωνισμός και να ανακηρυχθεί ανάδοχος, υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)  Για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 3.1 βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 

επιμελητήριο (ημεδαποί οικονομικοί φορείς) και αντίστοιχη βεβαίωση/έγκριση/άδεια από τη σχετική αρχή της 

χώρας καταγωγής τους (αλλοδαποί οικονομικοί φορείς). 

β) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 3.2 

Καταστάσεις πελατών στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε πέραν  της επωνυμίας του 

ασφαλιζομένου, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου ασφάλισης και το ύψος του ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου κατά περίπτωση.  

Αποδεχόμενη το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. βεβαιώνει ότι δεν θα γνωστοποιήσει τα 

προσκομισθέντα ανωτέρω στοιχεία σε τρίτους, που δεν εμπλέκονται στον εν λόγω διαγωνισμό. 

γ)  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
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περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

5.2.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

5.2.4.  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για 

την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 

δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - Τρόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την 08/01/2018 

και ώρα 23:59, στην ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μη εξαρτώμενες από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική 

διαδικασία εγγραφής. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, μέσω του συστήματος, 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 

4155/2013 και του άρθρου 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 -  Παράταση Υποβολής Προσφορών - Ματαίωση διαγωνισμού 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα 

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη 

με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν ζητηθούν έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 

προσφορών, μπορεί να μη δοθεί παράταση των προθεσμιών.  

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης, αιτιολογημένα, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 

317 του ν. 4412/2016 και ιδίως αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον 

αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 - Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους 

στο σύστημα οικονομικούς φορείς μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών.  

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με 

το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Οι διευκρινίσεις αναρτώνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο 

έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Κατά τα λοιπά εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε 

προτάσεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα 

απορρίπτονται από το Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.  
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ΑΡΘΡΟ 10- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών του Διαγωνισμού. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα 

θα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., πριν από τη λήξη 

της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τη προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη αρχική διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς. Η τυχόν παράταση ισχύος της προσφοράς συνοδεύεται από παράταση της διάρκειας 

της αντίστοιχης εγγύησης συμμετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ - 11 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»   

11. 1 -  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλουν ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου .pdf,  στοιχεία και δικαιολογητικά για τη 

συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία, τα οποία περιλαμβάνουν:  

α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως επισυνάπτεται, ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

11. 2 -  Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική προσφορά των οικονομικών φορέων περιλαμβάνει: 

 Κείμενο ασφαλιστηρίου συμβολαίου (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, εξαιρέσεις κάλυψης κλπ) που θα καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στα παραρτήματα Α1 και Α2 για ασφαλιστική 

κάλυψη των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της ΟΛΘ ΑΕ, εφόσον ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 

προσφορά για το Τμήμα Ι της παρούσας.  

 Κείμενο ασφαλιστηρίου συμβολαίου (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, εξαιρέσεις κάλυψης κλπ) σύμφωνα με το 

πρότυπο λεκτικό των παραρτημάτων Β1, Β2 και Β3 για την ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης, 

εφόσον ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για το Τμήμα ΙΙ της παρούσας.  

 Κατάσταση με τα τμήματα με προαιρετική αντασφαλιστική υποστήριξη. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα ονόματα και οι 

διευθύνσεις των συμβατικών και προαιρετικών αντασφαλιστών, το ποσοστό εκάστου αντασφαλιστή στο 

πρόγραμμα, καθώς και το ποσοστό της ιδίας του κράτησης, εάν υφίσταται. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν,  σε περίπτωση που 

χρησιμοποιηθούν προαιρετικοί αντασφαλιστές, ότι η εξασφαλισμένη αντασφαλιστική υποστήριξη 

ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνολικού ορίου κάλυψης ή εάν η κάλυψη εκφράζεται σε 

επίπεδα (layers), ότι η ελάχιστη εξασφαλισμένη αντασφαλιστική υποστήριξη ανέρχεται 50% του ορίου 

κάλυψης ανά επίπεδο και ότι το ποσοστό συμμετοχής του leader προαιρετικού αντασφαλιστή θα είναι 

τουλάχιστον 20%.  
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 Έγγραφα Αντασφαλιστών (δεν απαιτείται να είναι μεταφρασμένα εάν είναι στα Αγγλικά):  

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συμβατικοί αντασφαλιστές, έγγραφη αποδοχή του leader 

συμβατικού αντασφαλιστή ότι γνωρίζει τη Διακήρυξη και αποδέχεται τη συμμετοχή του στην κάλυψη 

(υπογεγραμμένη επιστολή/βεβαίωση του αντασφαλιστή). 

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν προαιρετικοί αντασφαλιστές την έγγραφη δήλωσή τους ότι 

γνωρίζουν την Διακήρυξη και αποδέχονται την συμμετοχή τους.  

 Αξιολόγηση Ασφαλιστή /Αντασφαλιστή (δεν απαιτείται να είναι μεταφρασμένο εάν είναι στα Αγγλικά). 

Όλοι οι αντασφαλιστές (τόσο οι συμβατικοί, όσο και οι προαιρετικοί) οι οποίοι συμμετέχουν στον κίνδυνο 

πρέπει να διαθέτουν βαθμολογία Α τάξης εάν είναι leaders και Α minus (A -) εάν είναι followers, από 

διεθνούς κύρους αναγνωρισμένες εταιρείες βαθμολόγησης, όπως Standard & Poor’s, AM BEST ή ανάλογες.  

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

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η μετάφραση στα ελληνικά των πρότυπων λεκτικών (wording) των 

ασφαλιστικών συμβολαίων.  

 
11. 3 -  Προσκόμιση Έντυπης Μορφής Δικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς  

Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο) φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά,  

που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή, προσκομίζονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, 

στο Πρωτόκολλο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται 

να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προσκομίζονται από τους 

συμμετέχοντες, σε σφραγισμένο φάκελο με εξωτερική ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

 

ΑΡΘΡΟ 12- Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι: (ί) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής ύψους ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ 

ΕΥΡΩ (4.400,00€) –ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα μόνο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του προσφερόμενου τμήματος (παρ.1.2). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν 

τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες 

απαιτούνται από τους αναθέτοντες φορείς, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ενστάσεως  

κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ΄ αυτών. 

  

ΑΡΘΡΟ 13 - Οικονομική Προσφορά 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά» σε μορφή 

αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένου.  
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Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίδεται σε Ευρώ και αφορά το κόστος ανάληψης των ασφαλιστικών 

καλύψεων, συμπεριλαμβανομένων φόρων και επιβαρύνσεων, για ένα (1) έτος. Σε περίπτωση αλλοδαπού 

προμηθευτή στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα τραπεζικά έξοδα, χαρτόσημο κ.λπ.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επιπλέον να επισυνάψουν στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» ηλεκτρονικό 

αρχείο σε μορφή .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη 

τιμή των επιμέρους Κλάδων Ασφάλισης, η τιμή καθαρών ασφαλίστρων κάθε Τμήματος Ασφάλισης και η 

τιμή μικτών ασφαλίστρων, καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της 

Διακήρυξης. 

Σημειώνεται ότι όσον αφορά την ασφάλιση των τροχοφόρων οχημάτων, για τη διαμόρφωση της τιμής 

προσφοράς θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να λάβουν υπόψη τους και να συμπεριλάβουν και τις εκπτώσεις που 

δικαιούται η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (λόγω ομαδικής ασφάλισης κλπ).  

Σε περίπτωση ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο κοινός συντονιστής ασφαλιστή (leader). 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης 

ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

ποσοστού συμμετοχής του.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α)  δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β)  δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 310 

«Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» του ν. 4412/2016 και  

γ)  η τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη της σύμβασης, όπως καθορίζεται στην παρούσα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14 – Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 

H Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα.  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παρούσα.  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με την παρούσα.  

δ) η οποία είτε δεν περιλαμβάνει το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας, είτε είναι εναλλακτική προσφορά, 

αντιπροσφορά ή τροποποίηση προσφοράς ή οποιαδήποτε πρόταση που μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν 

αντιπροσφορά, 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 
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ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
ΆΡΘΡΟ 15 - Γλώσσα  

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η μετάφραση στα ελληνικά των πρότυπων λεκτικών (wording) των 

ασφαλιστικών συμβολαίων. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών  

16.1  Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το 

σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ).  

16.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 12/01/2018 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  

16.3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

16.4. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών 

που προσφέρθηκαν.  

 

ΆΡΘΡΟ 17 - Αξιολόγηση Προσφορών  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως :  

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τα μέλη της, 

πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 

περίπτωση φακέλων και (υπο) φακέλων των προσφορών.  
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 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και (υπο) φακέλων των προσφορών.  

 Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών  

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.  

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. απευθύνουν 

αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των 

κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.  

 Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 

τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 313 του ν. 4412/2016.  

 

ΆΡΘΡΟ 18 - Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., μετά την αξιολόγηση των προσφορών, αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του 

συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και 

τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη 

των είκοσι (20) ημερών, από τη σχετική ειδοποίηση, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών 

που περιγράφονται στο άρθρο 5.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής αυτής.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή.  

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ΟΛΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσας. 

 

ΆΡΘΡΟ 19 - Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, 

ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 
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που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες που υπέβαλλαν παραδεκτές 

προσφορές θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  

 

ΆΡΘΡΟ 20 - Κατακύρωση – Ανακοίνωση Κατακύρωσης Ανάθεσης 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που έχει υποβάλλει παραδεκτή προσφορά, 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν την κοινοποίησε 

σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης ενστάσεων,   

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5.2 της παρούσας.   

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.   

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 - Έννομη Προστασία Σύμβαση  

Ισχύουν οι διατάξεις του βιβλίου IV (ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) του 

ν. 4412/2016, άρθρα 345 – 374.   

 

ΆΡΘΡΟ 22 - Σύμβαση  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφονται μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ οι ασφαλιστικές 

συμβάσεις. Για την υπογραφή των συμβάσεων ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει την Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αυτών. 

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται, είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της ασφάλισης, να 

προσκομίσει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Πιστοποιητικά Ασφάλισης (Cover Notes) που να βεβαιώνουν την ασφαλιστική 

κάλυψη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεόντως υπογεγραμμένα και σφραγισμένα. 
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Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται, είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της ασφάλισης, να 

προσκομίσει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τα σχετικά Ειδικά Σήματα Ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 23 - Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης Σύμβασης 

23.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της ασφαλιστικών συμβάσεων απαιτείται η παροχή εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας. 

Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της ασφαλιστικής 

σύμβασης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

23.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Η πληρωμή των ετησίων ασφαλίστρων θα γίνεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, εντός του μήνα που 

έπεται του ημερολογιακού τριμήνου, μετά την προσκόμιση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των σχετικών 

παραστατικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος επιβάλλεται κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωμή. 

Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μέχρι την 

καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται 

να εγείρει, αξίωση, αποζημίωσης για  την οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής του. 

23.3 Αναπροσαρμογή Τιμών 

Οι προσφερόμενες τιμές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την περάτωση της υπόψη προμήθειας, εκτός των περιπτώσεων που 

αναφέρονται στην παρούσα. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό, 

συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή του από κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα 

αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική διάταξη. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 - Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις 

που δημιουργούνται από αυτή, μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης του όλου αντικειμένου της Σύμβασης, 

θα λυθεί από τα εδρεύοντα στη Θεσσαλονίκη αρμόδια δικαστήρια. 

Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα διέπονται από τις διατάξεις του 

Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 
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ΆΡΘΡΟ 25 - Λοιπές Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού από το Τμήμα 

Προμηθειών (τηλ.: 2310-593360, 363). 

Πληροφορίες για τη δραστηριότητα της  Ο.Λ.Θ. Α.Ε. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συλλέξουν επίσης από την 

ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.thpa.gr.  

Διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους είναι οι Εκθέσεις Επιθεώρησης του Κινδύνου και Εκτίμησης Αξιών της 

εταιρείας πραγματογνωμόνων  Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ.  

                                                     

    Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2017 

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών 
 της Δ/νσης Οικονομικού της ΟΛΘ ΑΕ 
Χρυσάνθη Αθανασίου 

         Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΘ ΑΕ 

 

 

                              Δημήτριος Μακρής 

 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

A) Παραρτήματα Ασφάλισης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

A1 –  Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

A2 – Λεκτικό Τρομοκρατικών Ενεργειών 

B) Παραρτήματα Ασφάλισης Γενικής & Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης, Αστικής Ευθύνης Οχημάτων & 

Μηχανημάτων Έργου, Αστικής Ευθύνης Πλωτών Μέσων, Αστικής Ευθύνης από Τρομοκρατικές 

Ενέργειες  

B1 – Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Καλύψεων Γενικής & Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης  

Β2 - Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Καλύψεων Τροχοφόρων Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου 

B3 – Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Καλύψεων Αστικής Ευθύνης Πλωτών Μέσων  

B4 – Πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από Τρομοκρατικές Ενέργειες  

Γ) Πίνακες Τροχοφόρων Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Γ1 – Πίνακας Ι.Χ. Αυτοκινήτων 

Γ2 – Πίνακες Μηχανημάτων Έργου 

Δ) Πίνακες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  

Ε) Υποδείγματα 

Ε1 – Υπόδειγμα Βεβαίωσης Αντασφαλιστικής Εταιρείας (Facultative Reinsurer) 

Ε2 – Υπόδειγμα Βεβαίωσης Ηγέτιδας Αντασφαλιστικής Εταιρείας (Leader Treaty Reinsurer) 

ΣΤ) Ιστορικό Ζημιών Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Ζ) Τ.Ε.Υ.Δ.   
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     ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 -  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ Ι - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Το πρόγραμμα ασφάλισης παρατίθεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα με σκοπό την ορθή 

απόδοση των ασφαλιστικών όρων και καλύψεων. 

1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε. ή και το Ελληνικό Δημόσιο ως ιδιοκτήτης των παραχωρηθέντων 

κτιρίων. 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. , Τ.Θ. 10467, 54110 Θεσσαλονίκη 

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ένα (1) έτος  

4.      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

4.1    ΚΑΛΥΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.1.1   Ασφαλιστική Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου  

 για κτίρια που έχουν  παραχωρηθεί  στην Ο.Λ.Θ. A.E. για χρήση από το Ελληνικό Δημόσιο, 

 για τις εγκαταστάσεις του παραδοσιακού κτιρίου του Τελωνείου, του Κεντρικού Λιμεναρχείου, λοιπών  

υπηρεσιών του Λιμεναρχείου και του Επιβατικού Σταθμού της Ο.Λ.Θ. A.E. 

 για τον εν γένει εξοπλισμό γραφείων που είναι ιδιοκτησίας Ο.Λ.Θ. A.E. και βρίσκεται εντός των 

προαναφερθεισών κτιριακών εγκαταστάσεων και στην Αποθήκη Υλικού. 

4.1.2  Ασφαλιστική Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού από 

οποιαδήποτε αιφνίδια αιτία συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης. 

4.2: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ασφάλιση οποιασδήποτε ζημίας σε ιδιόκτητη ή παραχωρηθείσα στον Ασφαλιζόμενο περιουσία από 

Τρομοκρατική Ενέργεια. 

5.  ΌΡΟΙ 

Ενότητα 4.1 (4.1.1 + 4.1.2): ΚΑΛΥΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 As per TT Club Cargo Handling Facility Cover (Policy Book 2004.0), as per tender: 

C6 Handling Equipment Clause 

C8 Property Physical Loss and Damage Clause. 

G1 General Exclusions and Qualifications Clause but with “7 Limits of Liability (Terrorism)”, deleted.  

 Terrorism Exclusion – NMA 2920 

 Radioactive contamination exclusion (NMA1191) 

 Seepage & pollution exclusion (NMA2342) 

 Biological/Chemical Materials exclusion (NMA2962) 

 War & Civil War exclusion (NMA 464) 

 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio chemical and Electromagnetic Weapons 

Exclusion Clause (CL 370) (10.11.03) 
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 Institute Cyber Attack Exclusion Clause (CL 380) (10.11.03) 

 Sanctions Exclusion and Limitation Clause JL 2010/005 

Ενότητα 4.2: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 Terrorism Property Damage wording LMA 3030. 
 Automatic Acquisition Clause 

 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical and Electromagnetic Weapons 

Exclusion Clause (CL370) (10/11/03). 

 Institute Cyber Attack Exclusion Clause (CL380) (10/11/03). 

 Excluding all transmission and distribution lines, pipelines outside of the location’s perimeter fencing. 

 72 hours occurrence clause. 

 Sanctions Limitation and Exclusion Clause LMA3100 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ:   ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

(€) 
Κτίρια – Εμπορική Αξία 42.000.000 

Η/Μ Εξοπλισμός  μέχρι 10 ετών – Αξία Αντικατάστασης 17.410.750 

Η/Μ Εξοπλισμός άνω των 10 ετών – Εμπορική Αξία 24.606.660 

Λοιπός Εξοπλισμός & Περιεχόμενο – Αξία Αντικατάστασης + Αποθήκη Υλικού 6.436.346+1.900.000 

ΣΥΝΟΛΟ 92.353.756 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  

1. Οι παραπάνω αναφερόμενες αξίες έχουν προκύψει από την Έκθεση Εκτίμησης Αξιών της εταιρείας 

πραγματογνωμόνων Ε. Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ Νο   Ε 7414/11 148534 του Οκτωβρίου 2011. 

2. Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέα εκτίμηση αξιών τα αποτελέσματα της οποίας θα γνωστοποιηθούν 

το αργότερο 90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, αν 

προκύψουν διαφορές στα ποσά των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων από τη νέα Έκθεση Εκτίμησης, θα 

γίνει αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων. 

3. Εάν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης σημειωθεί ζημία από ασφαλιζόμενο κίνδυνο και οι πραγματικές  

αξίες βρεθούν να υπερβαίνουν τις ασφαλιζόμενες μέχρι ποσοστού 15%, ο ασφαλιζόμενος δεν θα 

θεωρείται  υπασφαλισμένος με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει τα προκύπτοντα αναλογικά 

ασφάλιστρα από τη διαφορά αυτή. 

4. Η κάλυψη του σεισμού στα κτίρια θα δίδεται μόνο για κτίρια που έχουν κτισθεί ή ανακατασκευασθεί 

μετά το 1960. 

5. Ο διακανονισμός των ζημιών των συμβολαίων ασφάλισης  θα διενεργείται από γραφείο 

πραγματογνώμων επιλογής της ΟΛΘ ΑΕ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Γενικό Ανώτατο Όριο Κάλυψης για όλες 

τις ενότητες 

€12.000.000 κατά γεγονός & μέγιστη συνολική ετήσια 

αποζημίωση 

Όριο Κάλυψης για Ενότητα 4.1.1 
€5.000.000 κατά γεγονός & μέγιστη συνολική ετήσια 

αποζημίωση 

Όριο Κάλυψης για  Ενότητα 4.1.2 
€8.000.000 κατά γεγονός & μέγιστη συνολική ετήσια 

αποζημίωση 

Όριο για Ενότητα 4.2 
€1.000.000 κατά γεγονός & μέγιστη συνολική ετήσια 

αποζημίωση 

Απαλλαγή για Ενότητα 4.1.1. & 4.1.2 €10.000 

Απαλλαγή για Ενότητα 4.2 €50.000 

Απαλλαγή στην κάλυψη Σεισμού 2% επί της ασφαλιζομένης αξίας 
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PORT AUTHORITY PACKAGE INSURANCE SCHEDULE  
 
1. NAMED INSURED 
Thessaloniki Port Authority S.A. and/or the Greek State as owner of the leased buildings 

2. ADDRESS OF NAMED INSURED 
THESSALONIKI PORT AUTHORITY S.A  
P.O BOX 10467 
GR 54110 Thessaloniki, Greece 
 
3. PERIOD OF INSURANCE 
One (1) year 

4.  INTERESTS INSURED HEREUNDER 
SECTION 4.1: PORT AUTHORITY PROPERTY COVER 
SECTION  4.1.1.: ALL RISK INSURANCE COVER  
*    For  buildings  that have  been conceded from the Greek  State to Thessaloniki  Port Authority for use. 
*    For the  premises  of  the  customs  traditional building,  the central port authority building and other port 

authority facilities as well as the passengers station of  Thessaloniki Port Authority S.A. 
*     For  office  equipment in general that belongs to Thessaloniki  Port  Authority  and is located in the  above 

mentioned  buildings.  
SECTION 4.1.2 : All risks of physical loss or damage to insured  handling electromechanical 
and other equipment  arising from any accidental cause including mechanical, electrical breakdown and 
malfunction. 
SECTION 4.2 : TERRORISM INSURANCE 
Physical Loss or Damage to owned and/or leased property of the Insured by an Act of Terrorism occurring 
during the period of the policy. 

5.  CONDITIONS 
SECTION 4.1: PORT AUTHORITY PROPERTY COVER 
 As per TT Club Cargo Handling Facility Cover (Policy Book 2004.0), as per tender: 

C6 Handling Equipment Clause 
C8 Property Physical Loss and Damage Clause. 
G1 General Exclusions and Qualifications Clause but with “7 Limits of Liability (Terrorism)”, deleted.  

 Terrorism Exclusion – NMA 2920 
 Radioactive contamination exclusion (NMA1191) 
 Seepage & pollution exclusion (NMA2342) 
 Biological/Chemical Materials exclusion (NMA2962) 
 War & Civil War exclusion (NMA 464) 
 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio chemical and Electromagnetic Weapons 

Exclusion Clause (CL 370) (10.11.03) 
 Institute Cyber Attack Exclusion Clause (CL 380) (10.11.03) 
 Sanctions Exclusion and Limitation Clause JL 2010/005 
SECTION 4.2: TERRORISM INSURANCE 

 Terrorism Property Damage wording LMA 3030. 
 Automatic Acquisition Clause 
 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical and Electromagnetic Weapons 

Exclusion Clause (CL370) (10/11/03). 
 Institute Cyber Attack Exclusion Clause (CL380) (10/11/03). 
 Excluding all transmission and distribution lines, pipelines outside of the location’s perimeter fencing. 
 72 hours occurrence clause. 
 Sanctions Limitation and Exclusion Clause LMA3100 

 
Choice of Law & Jurisdiction: This insurance shall be governed by the laws of Greece and the courts of 

Greece shall in any dispute arising hereunder. 
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SCHEDULE OF PROPERTY : 

DESCRIPTION SUM INSURED (€) 

Buildings (Market Value)  42,000,000 

Machinery (less than 10 years – New Replacement Value)  17,410,750 

Machinery (more than 10 years – Market value) 24,606,660 

Other Equipment and Content - New Replacement Value + Materials Warehouse 6,436,346 + 1.900.000 

                                                       TOTAL  92,353,756 

 
NOTES :  

1. The above mentioned insured values are in accordance with the Evaluation Report No E 7414/11 148534 
carried out by surveyors company E. N. Manos LTD in October 2011.  

2. If during the insurance period there are differences occurred in sums insured from a new Evaluation Report, 
then there will be a re-adjustment of premium. 

3. If, during the insurance period, any loss or damage due to insured peril happens and the new replacement 
or market values are found higher than the insured ones up to 15%, the insured will not be considered as 
coinsured, provided that he will pay the pro rata deriving premium. 

4. The cover of Earthquake is given only for buildings built or reconstructed after 1960. 
5. Settlement of losses will be carried out by an office of an expert of choice of ThPA SA. 

 
 

PORT AUTHORITY PACKAGE INSURANCE – PROPERTY 

Overall Maximum Limit for all Sections €12,000,000 per event and in the annual aggregate 

Limit for Section 4.1.1. €5,000,000 per event and in the annual aggregate 

Limit for Section 4.1.2 €8,000,000 per event and in the annual aggregate 

Limit for Section 4.2 €1,000,000 per event and in the annual aggregate 

Deductible for Sections 4.1.1 & 4.1.2 € 10,000 per event 

Deductible for Section 4.2 € 50,000 per event 

Deductible for Earthquake 2% on the insured value 

 
 
 

  



27 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 - ΛΕΚΤΙΚΟ / WORDING ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

TERRORISM INSURANCE  

PHYSICAL LOSS OR PHYSICAL DAMAGE WORDING 

Table of Contents 

Title Section 

Schedule 1 

Insuring Clause 2 

Losses Excluded 3 

Property Excluded 4 

Conditions 5 

 

Section 1 

SCHEDULE 

This Schedule forms part of the Wording and for the purposes of interpretation, the contents of this Schedule 

shall have meaning only as provided for in the Wording.   

Policy Number:  

Unique Market Reference: 
 
 

Name of Insured: 
Thessaloniki Port Authority S.A. and/or the Greek State as 

owner of the leased buildings 

Address of Insured: 

THESSALONIKI PORT AUTHORITY S.A  

P.O BOX 10467 
GR 54110 Thessaloniki, Greece 

Broker:  

Period of Insurance: 
From 00:01 hours, to 00:01 hours, local standard time at the 

Insured’s head office. 

Description of Property 

Insured: (Including Full Postal 
address and post / zip code) 

All as per schedule of values  

Sum Insured (total declared 

value of property insured): 

First Loss limit in respect of physical loss or damage each and 

every Occurrence and in the annual aggregate 

 

Deductible(s): 
The first EUR each and every Occurrence in respect of 
physical loss or damage as per LMA3030 (amended) 

Conditions 

Notification of Claims to:  

Choice of Law: Greek Law 

Choice of Jurisdiction: Greek  

Service of Suit Nominee:  

Premium:  

Dated:  
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Section 2 

INSURING CLAUSE 

Subject to the Exclusions, Limits and Conditions hereinafter contained, this insurance insures property as stated 

in the Schedule attaching to and forming part of this policy (hereinafter referred to as the “Schedule”) against 

physical loss or physical damage occurring during the Period of this policy caused by an Act of Terrorism or 

Sabotage and ensuing fire loss or damage at scheduled locations, as herein defined.  

For the purpose of this insurance, an Act of Terrorism means an act or series of acts, including the use of force 

or violence, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with 

any organisation(s), committed for political, religious or ideological purposes including the intention to 

influence any government and/or to put the public in fear for such purposes. 

For the purpose of this insurance, an Act of Sabotage means a subversive act or series of such acts committed 

for political, religious or ideological purposes including the intention to influence any government and/or to 

put the public in fear for such purposes. 

Section 3 

LOSSES EXCLUDED 

This policy does not insure against:- 

1. Loss or damage arising directly or indirectly from nuclear detonation, nuclear reaction, nuclear radiation 

or radioactive contamination, however such nuclear detonation, nuclear reaction, nuclear radiation or 

radioactive contamination may have been caused. 

2. Loss or damage occasioned directly or indirectly by war, invasion or warlike operations (whether war be 

declared or not), hostile acts of sovereign or local government entities, civil war, rebellion, revolution, 

insurrection, martial law, usurpation of power, or civil commotion assuming the proportions of or 

amounting to an uprising. 

3. Loss by seizure or legal or illegal occupation unless physical loss or damage is caused directly by an Act of 

Terrorism or an Act of Sabotage. 

4. Loss or damage caused by confiscation, nationalisation, requisition, detention, embargo, quarantine, or 

any result of any order of public or government authority which deprives the Insured of the use or value 

of its property, nor for loss or damage arising from acts of contraband or illegal transportation or illegal 

trade. 

5. Loss or damage directly or indirectly arising from or in consequence of the seepage and or discharge of 

pollutants or contaminants, which pollutants and contaminants shall include but not be limited to any 

solid, liquid, gaseous or thermal irritant, contaminant or toxic or hazardous substance or any substance 

the presence, existence or release of which endangers or threatens to endanger the health, safety or 

welfare of persons or the environment. 

6. Loss or damage arising directly or indirectly from or in consequence of chemical or biological emission, 

release, discharge, dispersal or escape or chemical or biological exposure of any kind.  

7. Loss or damage arising directly or indirectly from or in consequence of asbestos emission, release, 

discharge, dispersal or escape or asbestos exposure of any kind. 
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8. Any fine or penalty or other assessment which is incurred by the Insured or which is imposed by any court, 

government agency, public or civil authority or any other person.  

9. Loss or damage by electronic means including but not limited to computer hacking or the introduction of 

any form of computer virus or corrupting or unauthorised instructions or code or the use of any 

electromagnetic weapon. 

This Exclusion shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered under this policy) 

arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other 

electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or 

missile. 

10. Loss or damage caused by vandals or other persons acting maliciously or by way of protest or strikes, 

labour unrest, riots or civil commotion.  

11. Loss or increased cost occasioned by any public or government or local or civil authority’s enforcement of 

any ordinance or law regulating the reconstruction, repair or demolition of any property insured 

hereunder. 

12. Loss or damage caused by measures taken to prevent, suppress or control actual or potential Terrorism 

or Sabotage unless agreed by underwriters in writing prior to such measures being taken.  

13. Any consequential loss or damage, loss of use, delay or loss of markets, loss of income, depreciation, 

reduction in functionality, or increased cost of working.  

14. Loss or damage caused by factors including but not limited to cessation, fluctuation or variation in, or 

insufficiency of, water, gas or electricity supplies and telecommunications or any type of service. 

15. Loss or increased cost as a result of threat or hoax.  

16. Loss or damage caused by or arising out of burglary, house-breaking, looting, theft or larceny, unless as 

caused by an Act of Terrorism. 

17. Loss or damage caused by mysterious disappearance or unexplained loss. 

18. Loss or damage directly or indirectly caused by mould, mildew, fungus, spores or other microorganism of 

any type, nature or description, including but not limited to any substance whose presence poses an 

actual or potential threat to human health. 

 

Section 4 

PROPERTY EXCLUDED 

This policy does not cover physical loss or physical damage to: 

1. Land or land values. 

2. Power transmission, feeder lines or pipelines not on the Insured’s premises. 

3. Any building or structure, or property contained therein, while such building or structure is vacant or 

unoccupied or inoperative for more than thirty (30) days, unless the property is intended to be 

unoccupied in its normal operations. 

4. Aircraft or any other aerial device, or watercraft. 

5. Any land conveyance, including vehicles, locomotives or rolling stock, unless such land conveyance is 

declared hereon and solely whilst located at the property insured herein at the time of its damage. 
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6. Animals, plants and living things of all types. 

7. Property in transit not on the Insured’s premises. 

 

 

Section 5 

CONDITIONS 

1.   JOINT INSUREDS 

  The underwriters’ total liability for any loss or losses sustained by any one or more of the Insureds under 

this insurance will not exceed the Sum Insured shown in the Schedule. The underwriters shall have no 

liability in excess of the Sum Insured whether such amounts consist of insured losses sustained by all of 

the Insureds or any one or more of the Insureds.  

2.   OTHER INSURANCE 

  This policy shall be excess of any other insurance available to the Insured covering a loss covered 

hereunder except such other insurance which is written specifically as excess insurance over this policy.  

When this policy is written specifically in excess of other insurance covering the perils insured hereunder, 

this policy shall not apply until such time as the amount of the underlying insurance, (whether collectible 

or not), has been exhausted by loss and/or damage covered by this policy in excess of the Deductible 

with respect to each and every covered loss. 

3.   SITUATION 

  This policy insures property located at the addresses stated in the Schedule. 

4.   SUM INSURED 

  The underwriters hereon shall not be liable for more than the Sum Insured stated in the Schedule in 

respect of each Occurrence and in the policy aggregate. 

5.   DEDUCTIBLE 

  Each Occurrence shall be adjusted separately and from each such amount the sum stated in the Schedule 

shall be deducted. 

6.   OCCURRENCE 

  The term “Occurrence” shall mean any one loss and/or series of losses arising out of and directly 

occasioned by one Act or series of Acts of Terrorism or Sabotage for the same purpose or cause.  The 

duration and extent of any one “Occurrence” shall be limited to all losses sustained by the Insured at 

the property insured herein during any period of seventy-two (72) consecutive hours arising out of the 

same purpose or cause.  However no such period of seventy-two (72) consecutive hours may extend 

beyond the expiration of this policy unless the Insured shall first sustain direct physical damage by an 

Act of Terrorism or an Act of Sabotage prior to expiration and within said period of seventy-two (72) 

consecutive hours nor shall any period of seventy-two (72) consecutive hours commence prior to the 

attachment of this policy. 
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7.   DEBRIS REMOVAL 

  This policy also covers, within the Sum Insured, expenses incurred in the removal from the insured 

location of debris of property stated in the Schedule damaged by an Act of Terrorism or an Act of 

Sabotage. 

  The cost of removal of debris shall not be considered in determination of the valuation of the property 

covered. 

8.   DUE DILIGENCE 

The Insured (or any of the Insured’s agents, sub or co-contractors) must use due diligence and do (and 

concur in doing and permit to be done) everything reasonably practicable, including but not limited to 

taking precautions to protect or remove the insured property, to avoid or diminish any loss herein insured 

and to secure compensation for any such loss including action against other parties to enforce any rights 

and remedies or to obtain relief or indemnity. 

9.  PROTECTION MAINTENANCE 

It is agreed that any protection provided for the safety of the property insured shall be maintained in 

good order throughout the currency of this policy and shall be in use at all relevant times, and that such 

protection shall not be withdrawn or varied to the detriment of the interests of the underwriters without 

their consent. 

10.   VALUATION 

It is understood that, in the event of damage, settlement shall be based upon the cost of repairing, 

replacing or reinstating (whichever is the least) property on the same site, or nearest available site 

(whichever incurs the least cost) with material of like kind and quality without deduction for depreciation, 

subject to the following provisions: - 

(a) the repairs, replacement or reinstatement (all hereinafter referred to as “replacement”) must be 

executed with due diligence and dispatch; 

(b) until replacement has been effected the amount of liability under this policy in respect of loss shall 

be limited to the actual cash value at the time of loss; 

(c) if replacement with material of like kind and quality is restricted or prohibited by any by-laws, 

ordinance or law, any increased cost of replacement due thereto shall not be covered by this 

policy. 

The underwriters’ liability for loss under this policy shall not exceed the smallest of the following 

amounts:- 

(i)   the policy limit applicable to the destroyed or damaged property; 

(ii) the replacement cost of the property or any part thereof which was intended for the same 

occupancy and use, as calculated at the time of the loss; 

(iii) the amount actually and necessarily expended in replacing said property or any part thereof. 

 

The underwriters will normally expect the Insured to carry out repair or replacement of the insured 

property, but if the Insured and the underwriters agree that it is not practicable or reasonable to do 
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this, the underwriters will pay the Insured an amount based on the repair or replacement costs, less an 

allowance for fees and associated costs which are not otherwise incurred. The underwriters will only 

pay the Insured up to the Sum Insured shown in the Schedule. 

11.   INCORRECT DECLARATION PENALTY 

  If the values declared as stated in the Schedule are less than the correct insured values as determined 

above, then any recovery otherwise due hereunder shall be reduced in the same proportion that the 

values declared bear to the values that should have been declared, and the Insured shall co-insure for 

the balance. 

12.   NOTIFICATION OF CLAIMS 

  The Insured, upon knowledge of any Occurrence likely to give rise to a claim hereunder, shall give 

written advice as soon as reasonably practicable to the underwriters and/or the Broker, named for that 

purpose in the Schedule, who is to advise the underwriters within seven (7) days of such knowledge of 

any Occurrence and it is a Condition Precedent to the liability of underwriters that such notification is 

given by the Insured as provided for by this policy. 

  If the Insured makes a claim under this insurance he must give the underwriters such relevant 

information and evidence as may reasonably be required and co-operate fully in the investigation or 

adjustment of any claim.  If required by the underwriters, the Insured must submit to examination under 

oath by any person designated by the underwriters. 

13.   PROOF OF LOSS 

  The Insured shall render a signed and sworn proof of loss within sixty (60) days after the occurrence of 

a loss (unless such period be extended by the written agreement of underwriters) stating the time, place 

and cause of loss, the interest of the Insured and all others in the property, the sound value thereof and 

the amount of loss or damage thereto. 

  If the underwriters have not received such proof of loss within two (2) years of the expiry date of this 

policy, they shall be discharged from all liability hereunder. 

  In any claim and/or action, suit or proceeding to enforce a claim for loss under this policy, the burden 

of proving that the loss is recoverable under this policy and that no limitation or Exclusion of this policy 

applies and the quantum of loss shall fall upon the Insured. 

14.   SUBROGATION 

  Any release from liability entered into in writing by the Insured prior to loss hereunder shall not affect 

this policy or the right of the Insured to recover hereunder. The right of subrogation against any of the 

Insured's subsidiary or affiliated companies or any other companies associated with the Insured through 

ownership or management is waived. 

 

  In the event of any payment under this policy, the underwriters shall be subrogated to the extent of 

such payment to all the Insured's right of recovery therefor. The Insured shall execute all papers 

required, shall cooperate with underwriters and, upon the underwriters’ request, shall attend hearings 
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and trials and shall assist in effecting settlements, securing and giving evidence, attaining the attendance 

of witnesses and in the conduct of suits and shall do anything that may be necessary to secure such 

right. The underwriters will act in concert with all other interests concerned (including the Insured) in 

the exercise of such rights of recovery. If any amount is recovered as a result of such proceedings, such 

amount shall be distributed in the following priorities: 

(i)   any interest (including the Insured’s) exclusive of any Deductible or self-insured Retention, 

suffering a loss of the type covered by this policy and in excess of the coverage under this policy 

shall be reimbursed up to the amount of such loss (excluding the amount of the Deductible); 

(ii)   out of the balance remaining, the underwriters shall be reimbursed to the extent of payment under 

this policy;  

(iii)   the remaining balance, if any, shall inure to the benefit of the Insured, or any insurer providing 

insurance primary to this policy, with respect to the amount of such primary insurance, Deductible, 

self-insured Retention and/or loss of a type not covered by this policy. 

  The expense of all proceedings necessary to the recovery of any such amount shall be apportioned 

between the interests concerned, including that of the Insured, in the ratio of their respective recoveries 

as finally settled. If there should be no recovery and proceedings are instituted solely on the initiative of 

underwriters, the expense thereof shall be borne by the underwriters. 

15.   SALVAGE AND RECOVERIES 

  All salvages, recoveries and payments recovered or received subsequent to a loss settlement under this 

policy shall be applied as if recovered or received prior to the said settlement and all necessary 

adjustments shall be made by the parties hereto. 

16.   FALSE OR FRAUDULENT CLAIMS 

  If the Insured shall make any claim knowing the same to be false or fraudulent, as regards amount or 

otherwise, this policy shall become void and all claims and benefit hereunder shall be forfeited. 

17.   MISREPRESENTATION 

  If the Insured has concealed or misrepresented any material fact or circumstance relating to this 

insurance, this insurance shall become void. If the Insured is unsure what constitutes material fact(s) or 

circumstance(s), they should consult their Broker or agent. 

18.   ABANDONMENT 

  There shall be no abandonment to the underwriters of any property. 

19.  INSPECTION AND AUDIT 

  The underwriters, or their agents, shall be permitted but not obligated to inspect the Insured’s property 

at any time. 

  Neither the underwriters’ right to make inspections nor the making thereof nor any report thereon shall 

constitute an undertaking, on behalf of or for the benefit of the Insured or others, to determine or 

warrant that such property is safe. 
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  The underwriters may examine and audit the Insured’s books and records at any time up to two (2) 

years after the final termination of this policy, as far as they relate to the subject matter of this insurance. 

20.   ASSIGNMENT 

  Assignment or transfer of this policy shall not be valid except with the prior written consent of the 

underwriters. 

21.   RIGHTS OF THIRD PARTIES EXCLUSION 

  This policy is effected solely between the Insured and the underwriters. 

  This policy shall not confer any benefits on any third parties, including shareholders, and no such third 

party may enforce any term of this policy.   

  This clause shall not affect the rights of the Insured. 

22.   CANCELLATION 

  This policy shall be non-cancellable by the underwriters or the Insured except in the event of non-

payment of Premium as per Premium Payment Clause (LSW 3000). 

23.   ARBITRATION  

  If the Insured and underwriters fail to agree in whole or in part regarding any aspect of this policy, each 

party shall, within ten (10) days after the demand in writing by either party, appoint a competent and 

disinterested arbitrator and the two (2) chosen shall before commencing the arbitration select a 

competent and disinterested umpire.  

  The arbitrators together shall determine such matters in which the Insured and underwriters shall so fail 

to agree and shall make an award thereon and the award in writing of any two (2), duly verified, shall 

determine the same, and if they fail to agree, they will submit their differences to the umpire. 

  The parties to such arbitration shall pay the arbitrators respectively appointed by them and bear equally 

the expenses of the arbitration and the charges of the umpire. 

24.   LEGAL ACTION AGAINST UNDERWRITERS 

  No one may bring a legal action against underwriters unless: 

  there has been full compliance by the Insured with all of the terms of this policy; and  

  the action is brought within two (2) years after the expiry or cancellation of this policy.  

25.   MATERIAL CHANGES 

  The Insured shall notify the underwriters of any change of circumstances which would materially affect 

this insurance. 

26.   EXPERTS FEES 

  This insurance includes, within the Sum Insured, the necessary and reasonable fees of architects, 
surveyors, consulting engineers and other professional experts which are incurred in reinstating or 
repairing the insured property following damage insured under this policy. 

27.   LAW  

  As specified in the Schedule.  
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28.   JURISDICTION 

  As specified in the Schedule.  

29.   SERVICE OF SUIT  

  This Service of Suit Clause is only applicable to Insureds domiciled in the USA. 
This Service of Suit Clause will not be read to conflict with or override the obligations of the parties to 
arbitrate their disputes as provided for in the Arbitration provision within this policy.  This clause is 
intended as an aid to compelling arbitration or enforcing such arbitration or arbitral award, not as an 
alternative to such Arbitration provision for resolving disputes arising out of this contract of insurance.  

It is agreed that in the event of the failure of the underwriters hereon to pay any amount claimed to be 
due hereunder, the underwriters hereon, at the request of the Insured will submit to the jurisdiction of 
a Court of competent jurisdiction within the United States. Nothing in this clause constitutes or should 
be understood to constitute a waiver of underwriters’ rights to commence an action in any Court of 
competent jurisdiction in the United States, to remove an action to a United States district Court, or to 
seek a transfer of a case to another Court as permitted by the laws of the United States or of any State 
in the United States. It is further agreed that service of process in such suit may be made upon Mendes 
& Mount and/or nominees as stated in the Schedule and, that in any suit instituted against any one of 
them upon this contract, underwriters will abide by the final decision of such Court or of any Appellate 
Court in the event of an appeal. 
The above-named are authorised and directed to accept service of process on behalf of underwriters in 
any such suit and/or upon the request of the Insured to give a written undertaking to the Insured that 
they will enter a general appearance upon underwriters’ behalf in the event such a suit shall be instituted. 
Further, pursuant to any statute of any state, territory or district of the United States which makes 
provision thereof, underwriters hereon hereby designate the Superintendent, Commissioner or Director 
of Insurance or other officer specified for that purpose in the statute, or his successor or successors in 
office, as their true and lawful attorney upon whom may be served any lawful process in any action, suit 
or proceeding instituted by or on behalf of the Insured or any beneficiary hereunder arising out of this 
contract of insurance and hereby designate the above-named as the person to whom the said officer is 
authorised to mail such process or a true copy thereof. 

30.   NON-USA LEGAL SERVICE  

  Any summons, notice or process to be served upon the underwriters for the purpose of instituting any 

legal proceedings against them in connection with this insurance may be served upon 

Complete/delete as applicable 

  of Complete/delete as applicable 

 

  who have authority to accept service on their behalf. 

 

LMA 3030 (amended) 

14/12/05 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

Το πρόγραμμα ασφάλισης παρατίθεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα με σκοπό την ορθή 

απόδοση των ασφαλιστικών όρων και καλύψεων. 

1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε. ή και το Ελληνικό Δημόσιο ως ιδιοκτήτης των 

παραχωρηθέντων κτηρίων 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. , Τ.Θ. 10467, 54110 Θεσσαλονίκη 

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ένα (1) έτος  

4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 

Οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας.  

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

5.1 : ΚΑΛΥΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
5.1.1:  Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για Θάνατο, Σωματικές βλάβες ή / και Υλικές ζημίες. 

5.1.2:  Αστική Ευθύνη έναντι Πελατών του Ασφαλιζομένου για ζημιές σε περιουσία αυτών. 

5.1.3: Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς έναντι του ιδιοκτήτη για ζημιές σε κτίρια χρήση των οποίων κάνει ο 

Ασφαλιζόμενος. 

5.1.4: Κάλυψη προστίμων που θα επιβληθούν στον Ασφαλιζόμενο από τις αρχές για παραβάσεις ως   

αναφέρονται στον συνημμένο ειδικό όρο FINES AND DUTY EXTENSION LIABILITY (LSW1513) 

5.1.5:  Ασφάλιση Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης 
 
ΟΡΟΙ : Fire extension Liability  LSW 1511  

Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical and Electromagnetic 

Weapons Exclusion Clause (CL370). 

Institute Cyber Attack Exclusion Clause (CL380). 

Sanction Limitation and Exclusion Clause (LMA3100). 

Excluding Force Majeure absolutely 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όρια Κάλυψης για Ενότητα 5.1.1-5.1.3 €2.000.000 κατά γεγονός / €4.000.000 μέγιστη συνολική ετήσια 

αποζημίωση 

Όριο Κάλυψης για Ενότητα 5.1.4 €500.000 κατά γεγονός και μέγιστη συνολική ετήσια αποζημίωση 

Όριο Κάλυψης για Ενότητα 5.1.5 €250.000 κατά γεγονός και €350.000 μέγιστη συνολική ετήσια 

αποζημίωση 

Απαλλαγή για Ενότητα 5.1.1 – 5.1.4 €10.000 ανά ζημιογόνο γεγονός 
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PORT AUTHORITY PACKAGE INSURANCE SCHEDULE 

1. NAMED  INSURED 

Thessaloniki Port Authority S.A. and/or the Greek State as owner of the leased buildings. 

2. ADDRESS  OF  NAMED   INSURED 

THESSALONIKI PORT AUTHORITY S.A  

P.O BOX 10467 

GR 54110 Thessaloniki, Greece 

3. PERIOD OF INSURANCE 

One year 

4.  LOCATION 

Anywhere within Greek territorial limits. 

5. INTERESTS  INSURED  HEREUNDER 

SECTION 5.1: PORT  AUTHORITY  COVER 

SECTION .5.1.1: Third Party Liability for physical loss or damage, injury or illness to any third party property 

or person. 

SECTION  5.1.2: Customer Liability to cover liabilities for physical loss or damage to cargo and Assured’s 

customers’ property. 

SECTION  5.1.3: Including legal liability arising from fire and/or tenants legal liability for physical 

destruction or damage to buildings leased / used by the Assured. 

SECTION  5.1.4: Fines arising from a breach of the Greek Port Regulations, as per Fines and Duty 

Extension (Liability) LSW1513. 

SECTION  5.1.5: Employers Liability to cover liabilities against the Assured’s personnel. 

CONDITIONS: Fire extension Liability LSW 1511  

Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical and Electromagnetic 

Weapons Exclusion Clause (CL370). 

Institute Cyber Attack Exclusion Clause (CL380). 

Sanction Limitation and Exclusion Clause (LMA3100). 

Excluding Force Majeure absolutely 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (στον κλάδο αυτοκινήτων) 

 
Αφορά την ασφάλιση  54 αυτοκινήτων (επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών Ιδιωτικής χρήσης και 

λεωφορείων), καθώς και 136 Μηχανημάτων Έργου (με πινακίδες ΜΕ), όπως αυτά αναφέρονται στους 

συνημμένους Πίνακες (Παράρτημα Γ1 και Γ2) . 

Όσον αφορά στα επιβατικά (ΕΙΧ) αυτοκίνητα, αυτά θα ασφαλίζονται για Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων 

(υποχρεωτική ασφάλιση), εκτός των δύο (2) MERCEDES που θα καλύπτονται για Αστική Ευθύνη, Πυρκαγιά, 

Ολική και Μερική  Κλοπή  και Ίδιες Ζημίες (Μικτή). 

Τα  μηχανήματα έργου  θα  ασφαλίζονται  για  Αστική  Ευθύνη  από  τη λειτουργία τους ως τροχοφόρα και 

από την λειτουργία τους ως εργαλεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΩΤΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

Καλύπτετει  οποιαδήποτε  ζημιά  σε  ιδιόκτητα  ή  ενοικιαζόμενα  πλωτά  μέσα  που οφείλεται σε οποιαδήποτε 

από τις παρακάτω αιτίες : 

- Κινδύνους της θάλασσας, 

- Πυρκαγιά, Κεραυνό, Έκρηξη, 

- Πειρατεία ή κλοπή από ανθρώπους εκτός του πλωτού μέσου, 

- Αβαρία, 

- Ζημιές από πρόσκρουση σε προβλήτες, τροχοφόρα οχήματα, από πτώση αεροσκαφών ή 

αντικειμένων που πέφτουν από αυτά, 

- Ζημιές από φορτοεκφορτώσεις φορτίων, 

- Ζημιές από υπερχείλιση λεβήτων, θραύση άξονα, 

- Αμέλεια του πληρώματος ή του κυβερνήτη, 

- Αμέλεια των επισκευαστών ή ναυλωτών των πλωτών μέσων, 

- Νόμιμες πράξεις των αρχών σχετικά με υπαρκτή ή επαπειλούμενη μόλυνση οφειλόμενη σε ζημιά σε 

ασφαλισμένο πλωτό μέσο από ασφαλισμένο κίνδυνο, 

- Κάλυψη αστικής ευθύνης από σύγκρουση, 

- Πόλεμος, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, 

- Αστική Ευθύνη Μόλυνσης. 
 
Tα ασφαλιζόμενα σκάφη είναι τα ακόλουθα: 

A/A ΠΛΟΙΟ TYΠΟΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ 

1 Ρυμουλκό "Βεργίνα", κ.ο.χ. 80,14 – Ν.Θ. 794 
 

Ρυμουλκό 1996 450.000,00 

2 Ρυμουλκό "Πέλλα", κ.ο.χ. 34,51 – Ν.Θ. 793 Ρυμουλκό 1996 285.000,00 

3 Υδροφόρο "Θεσσαλονίκη", κ.ο.χ. 223 – Ν.Θ. 226 Υδροφόρο πλοίο 1997 785.250,00 

4 Φορτηγίδα  Ν.Θ. 484 REG TON 77,50 1982 1.850,00 

5 Φορτηγίδα  Ν.Θ. 487 REG TON 75,90 1983 1.850,00 

 6 Φορτηγίδα  Ν.Θ. 488 REG TON 77,50 1982 1.850,00 

7 Φορτηγίδα Ν.Θ. 489 REG TON 77,50 1982 1.850,00 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Όριο Κάλυψης  Ασφαλιζόμενη αξία 

Απαλλαγή  €10.000 ανά ζημιογόνο γεγονός πλωτού μέσου, αλλά €500 ανά 

ζημιογόνο γεγονός πλωτού μέσου αξίας μικρότερης των 

€10.000 

 

 



40 
 

PORT SHIPS RISK COVER 

Physical Loss or Damage to owned and/or leased ships, arising from: 

- Perils of the sea or other navigable waters, 

- Fire, Lightning or Explosion 

- Piracy or violent theft by persons outside the ship, 

- Jettison 

- Contact with berths, equipment, road vehicles or aircraft or objects falling from aircraft, 

- Accidents in loading, discharging or shifting cargo / fuel, 

- Bursting of boilers, breakage of shafts or latent defect in machinery / hull, 

- Negligence of seamen or pilots 

- Negligence  of repairers  or charterers  - unless  the repairers I charterers  are insured under this clause, 

- Lawful acts of an authority in respect of existing or threatened pollution arising from damage to an insured 

ship from an insured risk. 

- Collision liability, 

- War, strikes, riots, civil commotion,  

- Pollution liability. 
 
List of ships to be insured: 

Νο VESSEL 
REGISTRATION 

No TYPE 
G.R.T. PURCHASE 

YEAR 
VALUE 

1 "Vergina" 
 

Ν.Θ. 794 Tug 80,14 1996 450.000,00 

2 "Pella" Ν.Θ. 793 Tug 34,51 1996 285.000,00 

3 "Thessaloniki" 
Ν.Θ. 226 

Waterboat 
223 

1997 785.250,00 

4 Barge  Ν.Θ. 484 
Ν.Θ. 484 

Deck Barge 
77,50 

1982 1.850,00 

5 Barge  Ν.Θ. 487 
Ν.Θ. 487 

Deck Barge   
75,90 

1983 1.850,00 

6 Barge  Ν.Θ. 488 
Ν.Θ. 488 

Deck Barge   
77,50 

1982 1.850,00 

7 Barge  Ν.Θ. 489 
Ν.Θ. 489 

Deck Barge   
77,50 

1982 1.850,00 

 

PORT AUTHORITY THIRD PARTY LIABILITY 

Limits for Section 5.2 Full Value 

Deductible for Section 5.2 €10.000 per event, but €500 for vessels with value less than €10.000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β4  – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΑΠΟ 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Το πρόγραμμα ασφάλισης παρατίθεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα με σκοπό την 

ορθή απόδοση των ασφαλιστικών όρων και καλύψεων. 

1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε. ή και το Ελληνικό Δημόσιο ως ιδιοκτήτης των παραχωρηθέντων 

κτιρίων. 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Τ.Θ. 10467 

54110 Θεσσαλονίκη 

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Ένα (1) έτος 

4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΌΡΙΑ  

Οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικρατείας 

5.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Αστικής Ευθύνης από Τρομοκρατικές Ενέργειες του Ασφαλιζομένου, για Σωματικές Βλάβες ή / και Υλικές 

Ζημίες, βάσει των ασφαλιστικών όρων που παρατίθενται κατωτέρω, για ζημιογόνα γεγονότα που έχουν σχέση 

με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ασφαλιζομένου.  

6. ΌΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ & ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

€ 1.000.000 ανά γεγονός & αθροιστικά κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου με απαλλαγή 50.000 ευρώ 

ανά γεγονός. 

7. ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Claims Made Basis 

8. ΌΡΟΙ 

Ως συνημμένο λεκτικό Terrorism Liability wording T3L. 
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PORT AUTHORITY INSURANCE SHEDULE 

1. NAMED   INSURED 

Thessaloniki Port Authority S.A. and/or the Greek State as owner of the leased buildings. 

2. ADDRESS OF NAMED INSURED 

THESSALONIKI PORT AUTHORITY S.A P.O BOX 10467 

GR 54110 Thessaloniki, Greece 

3. PERIOD  OF INSURANCE 

One year 

4.  LOCATION 

Anywhere within Greek territorial limits. 

5. INTERESTS INSURED HEREUNDER 

Terrorism Liability of the insured for bodily injuries and/or Property Damages, as per insurance terms, due to 

Insured’s Activity. 

6.  LIMITS AND DEDUCTIBLES 

€1.000.000 any one occurrence & in the aggregate, with a deductible of €50.000 per event. 

7. BASIS OF INSURANCE 

Claims Made Basis 

8. CONDITIONS 

As per attached Terrorism Liability wording T3L. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1  – ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΚΩΔ. 
Ο.Λ.Θ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛ. 
ΦΟΡΤ. 

ΦΟΡΟΛ 
ΙΣΧΥΣ 
hp 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

Bonus 
Malus 

1 ΚΗΟ 7566 20 ΝΙSSAN DATSUN ΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 500    ΚG 8   ΗΡ 1990  
2 ΚΗΟ 8402 61 NISSAN PRIMERA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ 11   >> 1995  
3 ΚΗΟ 8401 62 NISSAN PRIMERA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ 11   >> 1995  
4 KHI 4675 82 NISSAN VANETTE ΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 1015  >> 11  >> 2000  
5 KHI 4674 83 NISSAN VANETTE ΦΟΡΤ.ΚΛΕΙΣΤΟ 1015  >> 11  >> 2000  
6 KHI 4673 84 NISSAN VANETTE ΦΟΡΤ.ΚΛΕΙΣΤΟ 1015  >> 11  >> 2000  
7 ΚΗΙ  4679 86 ΜΙΤSUBISHI ΦΟΡΤ.ΑΝΟΙΚΤΟ 1130  >> 14  >> 2001  
8 ΚΗΙ  4672 88 FIAT DOBLO ΦΟΡΤ.ΚΛΕΙΣΤΟ 550 >> 9   >> 2002  
9 ΚΗΙ  4658 89 FIAT STRADA 1.2 ΦΟΡΤ.AΝΟΙΚΤΟ 705 >> 9   >> 2002  

10 ΚΗΙ  4659 90 FIAT STRADA 1.2 ΦΟΡΤ.ΑΝΟΙΚΤΟ 705 >> 9   >> 2002  
11 ΝΖΝ  5174 92 MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ 12  >> 2003  
12 ΝΖΝ  5175 93 MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ 12  >> 2003  
13 ΚΗΙ 7837 94 OPEL COMBO ΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 675 KG 12  >> 2007  
14 ΚΗΙ 7838 95 OPEL COMBO ΦΟΡΤ.ΚΛΕΙΣΤΟ 675 Κ 12  >> 2007  
15 ΚΗΙ 7906 96 OPEL VIVARO ΦΟΡΤ.ΚΛΕΙΣΤΟ 1160 KG 14  >> 2007  
16 ΚΗΙ 7907 97 OPEL VIVARO ΦΟΡΤ.ΚΛΕΙΣΤΟ 1160 Κ 14  >> 2007  

17 ΚΗΙ 7908 98 OPEL VIVARO ΦΟΡΤ.ΚΛΕΙΣΤΟ 1160 Κ 14  >> 2007  
18 KHH 1934 100 TOYOTA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 1000 KG 17 2009  
19 KHH 1935 101 TOYOTA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΟΡΤ.ΑΝΟΙΚΤΟ 1000 Κ 17 2009  
20 KHH  1936 102 ΤΟΥΟΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 1000 Κ 17 2009  
21 ΚΗΗ 1931 103 OPEL ΛΕΩΦ. 9 

ΘΕΣΕΩΝ 
 14 2009  

22 ΚΗΗ 1930 104 OPEL ΛΕΩΦ. 9 
ΘΕΣΕΩΝ 

 14 2009  
23 ΚΗΗ 1945 105 FIAT    FIORINO ΦΟΡΤ-ΚΛΕΙΣΤΟ 500KG  2009  
24 ΚΗΗ 1994 106 OPEL VIVARO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΘΕΣΕΩΝ 14 2009  
25 ΚΗΗ 1993 107 SUZUKI  ΤΖΙΠ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ 9 2009  
26 ΚΗΗ  2029 108 ΟPEL VIVARO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9  ΘΕΣΕΩΝ 14 2010  
27 ΚΗΗ  2030 109 OPEL VIVARO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΘΕΣΕΩΝ 14 2010  
28 KHH 2062 110 OPEL COMBO VAN ΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ  10 2010  
29 KHH 2078 111 OPEL COMBO ΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 775 KG 10 2011  
30 KHH 2077 112 OPEL COMBO ΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 775 KG 10 2011  
31 KHH.6458 113 OPEL COMBO >> 1925 10 2012  
32 KHH.6459 114 OPEL COMBO >> 1925 10 2012  
33 KHH.6460 115 OPEL COMBO >> 1925 10 2012  
34 KHH 6481 116 NISSAN >> 800 11 2013  
35 ΚΗΗ 6482 117 >> >> >> 11 2013  
36 ΚΗΗ 6496 118 CITROEN >> 1480 15 2013  
37 ΚΗΗ 6484 119 FIAT ΦΟΡΤ.ΑΝΟΙΚΤΟ 660 9 2013  
38 ΚΗΗ 6485 120 >> >> >> 9 2013  
39 ΚΗΗ 6486 121 >> >> >> 9 2013  
40 ΚΗΗ 6487 122 >> >> >> 9 2013  
41 ΚΗΗ 6488 123 >> >> >> 9 2013  
42 ΚΗΗ 6489 124 >> >> >> 9 2013  
43 ΚΗΗ 6745 125 VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER KOMBI 
9 ΘΕΣΕΩΝ   2015  

44 ΚΗΗ 6746 126 VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER KOMBI 

9 ΘΕΣΕΩΝ   2015  
 

45 
 

ΚΗΗ 6747 
 

127 
VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER  CARAVELLE 
 

9 ΘΕΣΕΩΝ 
  2015  

46 ΚΗΗ 5838 128 NISSAN B7*1 ΦΟΡΤ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

1000kgr  2015  
47 ΚΗΗ 3549 129 NISSAN B7*1 ΦΟΡΤ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
1000 kgr  2015  

48 ΚΗΗ 3550 130 NISSAN B7*1 ΦΟΡΤ. 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

1000 kgr  2015  
49 ΚΗΗ 5816 131 VOLKSWAGEN ΑMAROK ΦΟΡΤΗΓΟ 1000kgr  2015  

50 ΚΗΟ8404 64 ΕΛΒΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 
ΘΕΣΕΩΝ 

 27  1995  

51 NIB 1364  SUZUKI VITARA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   2016  

52 KHI  6809 80 SCANIA ΦΟΡΤ.ΑΝΑΤΡΕΠ. 15655 82  >> 1999  

53 ΚΗΗ 3545 82 MERCEDES ΒΥΤΙΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

5.000 λτ 29 >> 2013  

54 ΚΗΗ 3546 83 DAF 
 
 

ΑΠΟΡΡΙΜ/ΦΟΡΟ 12.000 λτ 40 >> 2013  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2  – ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

AYTOΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ  ΓΕΡΑΝΟΙ 
 

A/A ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΣΧΥΣ 
(ΗΡ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
Ο.Λ.Θ. 

AΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

Bonus 
Malus 

1 DEMAG 150 TON. σε ακτίνα 3.0 μετρων 447 37141/1 1 ΜΕ 53135 1993  
2 GOTΤWALD 100   >> >>    18,00   >> 979 826466/2 2 ΜΕ 67661 2001  
3 LIEBHERR 120   >> >> 3,0   >> 480 22310/3 3 ΜΕ 49215 1993  
4 GOTΤWALD 100   tons >>    11-12 >> 1.217 241.217.00 4 ME.118770 2010  
5 BENDINI >> >> 169 321046.28 28 ΜΕ.89953 1987  

         
 

ΣΑΡΩΘΡΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ 
 

A/A ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΙΣΧΥΣ 
( ΗΡ ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

KΩΔΙΚΟΣ 
Ο.Λ.Θ. 

AΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

Bonus 
Malus 

1 MERCEDES-BENZ 156PS WDB4050901Y249042 6 ΜΕ 135570 2017  

2 DAF- ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ 245 4714-08-2323 84 ΜΕ  132343 2015  

3 IVECO SPA ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ 252 2511-02-2237 81 ΜΕ.120937 2012  

4 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 160 ΖΑ26000Τ06FC38021 5 ME132493 2016  

5 SICAS ΣΑΡΩΘΡΟ 175 NA.4M3.A0134 4 ME 118774 2010  

 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ 
 

A/A ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΥΨ. ΙΚΑΝ. ΙΣΧΥΣ 
(ΗΡ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

Bonus 
Malus 

1 NISSAN 240kg σε ύψος 12m 106 ΜΕ 62879 2001  

 

 

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (TRACTOR) 
 

A/A ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΙΣΧΥΣ 
( ΗΡ ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
Ο.Λ.Θ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

Bonus 
Malus 

1 ZEFHIR 167  1365 1 ΜΕ 49198 1996  

2 ZEFHIR 167  1379 2 ΜΕ 49199 1996  

3 ZEFHIR 244   4080 3 ΜΕ 72517 2002  

4 ZEFHIR 175 2506 4 ΜΕ 128933   

5 ZEFHIR 175 2507 5 ΜΕ 128932   

6 SIZU 227 38697 1 ΜΕ 57641       1999  

7 SIZU 227 38698 2 ΜΕ 57642       1999  

8 SIZU 227 38699 3 ΜΕ 57643       1999  

9 SIZU 227 38700 4 ΜΕ 57644       1999  
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ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ  ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ) 
A/A ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΙΣΧΥΣ  
(ΗΡ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΟΛΘ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

Bonus 
Malus 

1 T.C.M. 6 tons 93 5488/153 153 ΜΕ 57612 1993  

2 >> 6  >> 93 5499/154 154 ΜΕ 57613 >>  
3 >> 6 >> 93 5505/159 159 ΜΕ 57618 >>  

4 DYNALIFT 2,5    >> 82 30293/163 163 ΜΕ 57960 >>  
5 >> 2,5    >> 82 30833/164 164 ΜΕ 57961 >>  

6 >> 2,5    >> 82 30835/166 166 ΜΕ 57963 >>  
7 >> 2,5    >> 82 33306/171 171 ΜΕ 58835 >>  

8 >> 2,5    >> 82 33307/172 172 ΜΕ 58836 >>  
9 >> (στο ΣΕΜΠΟ) 2,5    >> 82 33308/173 173 ME 58837 >>  

10 DYNALIFT 2,5    >> 82 33309/174 174 ME 58838 >>  
11 >> 2,5    >> 82 33310/175 175 ME 58839 >>  

12 >> 2,5    >> 82 33313/178 178 ME 57970 >>  
13 >> 2,5    >> 82 33316/181 181 ME 57973 >>  

14 >> 2,5    >> 82 33318/183 183 ME 57975 >>  
15 >> 2,5    >> 82 33322/187 187 ME 58729 >>  

16 >> 2,5    >> 82 33323/188 188 ME 58730 >>  
17 KALMAR 5,5 >> 87 T32.103.1149 191 ME.66027 2001  

18 >> 5,5>> 87 T32.103.1164 192 ME.66028 >>  
19 >> (στο ΣΕΜΠΟ) 5,5 >> 87 T32.103.1165 193 ME.66029 >>  

20 KALMAR 5,5 >> 87 T32.103.1169 194 ME.66030 >>  
21 >> 8 >> 102 T32.103.1148 195 ME.66031 >>  

22 >> 8 >> 102 T32.103.1162 196 ME.66032 >>  
23 >> 8 >> 102 T32.103.1167 197 ME.66033 >>  

24 >> 8 >> 102 T32.103.1168 198 ME.66034 >>  
25 SISU 25>> 227 30508/210 210 ME 49273 1996  

26 KALMAR 16>> 161 T33103.0999 216 ME 52146 2000  

27 >> 16>> 161 T33103.1000 217 ME 52147 >>  

28 >> 16>> 161 T33103.1001 218 ME 52148 >>  

29 >> 16>> 161 T33103.1002 219 ME 52149 >>  

30 >> 16>> 161 T33103.1003 220 ME 52150 >>  

31 >> 25 >> 227 T33.104.0141 221 ME 66035 2001  

32 >> 25 >> 227 T33.104.0142 222 ME 66036 >>  

33 >> 25 >> 227 T33.104.0143 223 ME 66037 >>  

34 >> 25 >> 227 T33.104.0144 224 ME 66038 >>  

35 >> 37 >> 320 T34.108.0562 225 ME 66039 >>  

36 >> (στο ΣΕΜΠΟ) 37 >> 320 T34.108.0563 226 ME 66040 >>  

37 >> 37  >> 320 T34.108.0564 227 ME 66041 >>  

38 DAEWOO 3 >> 59 90-07447 228 ME 72512 2002  

39 >> 3 >> 59 90-07448 229 ME 72513 >>  

40 >> 3 >> 59 90-07449 230 ME 72514 >>  

41 >> 3 >> 59 90-07458 231 ME 72515 >>  

42 KALMAR 18  ΤΟΝΟΙ 246 Τ 331053204 232 ΜΕ 110977 2009  

43 >> >> >> Τ 331053205 233 ΜΕ 110978 >>  

44 >> >> >> Τ3310615943 234 ΜΕ 110979 >>  

45 >> >> >> Τ 331053209 235 ΜΕ 110980 >>  

46 >> 25   ΤΟΝΟΙ >> Α 20100029 236 ΜΕ 110981 >>  

47 >> >> >> Α 20100031 237 ΜΕ 110983 >>  

48 >> >> >> Α 20100030 238 ΜΕ 110982 >>  

49 DOOSAN INF AC. 3 TONOI 59 QN 71613 239 ME 118669 2010  

50 >> >> >> QN 71614 240 ME 118670 >>  

51 >> >> >> QN 71615 241 ME 118671 >>  

52 >> >> >> QN 71616 242 ME 118672 >>  

53 >> >> >> QN 71617 243 ME 118673 >>  

54 >> >> >> QN 71618 244 ME 118674 >>  

55 KALMAR 12 TONOI 200 A.402.00440 245 ME 120922 2011  

56 >> >> >> A.402.00443 246 ME.120896 >>  
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ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ)  
 

A/A ΕΡΓΟΣΤ. 
ΚΑΤΑΣΚ. 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΙΣΧΥΣ 
KW-HP 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
Ο.Λ.Θ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

Bonus 
Malus 

1 ΥΑLE 2,5 tons 15-80 5002A000446S 2 ΜΕ.57596 1995  

2 >> 2,5 >> 15-80 5002A000444S 4 ΜΕ.57594 >>  

3 >> 2,5 >> 15-80 5002A000445S 5 ΜΕ.57595 >>  

4 >> 2,5 >> 15-80 5002A000448S 6 ΜΕ.57598 >>  

5 >> 2,5 >> 15-80 5002A000449S 7 ΜΕ.57599 >>  

6 >> 2,5 >> 15-80 5002A000450S 8 ΜΕ.57600 >>  

7 >> 2,5 >> 15-80 5002A000451S 9 ΜΕ.57601 >>  

8 >> 2,5 >> 15-80 5002A000452S 10 ΜΕ.57602 >>  

9 >> 4,0 >> 19-90 5010A00055S 11 ΜΕ.57603 >>  

10 >> 4,0 >> 19-90 5010A00056S 12 ΜΕ.57604 >>  

 

 

ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 
 

A/A ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΧΩΡΗΤ/TΑ 
ΚΑΔΟΥ (LT) 

ΙΣΧΥΣ 
(ΗΡ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΩΔ. 
Ο.Λ.Θ. 

ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

Bonus 
Malus 

1 J.C.B 1100 86 344563/39 39 ΜΕ 57640 1988  

2 BOBCAT 0,06 37 232412284 64 ΜΕ 72525 2003  

3 LIEBHERR R.906 S  143 WLHZ1139KZC 025026 75 ME103691 2008  

4 CATERPILLAR 319D  126 319.DJ2.GZ.00485 76 ME120837 2011  

5 CATERPILLAR 319D  126 319.DEZG.200.494 77 ME120854 2011  

6 CATERPILLAR 308D.CR  58 0308.DLFYCO.1920 78 ME120877 2011  

7 JCB 3CXC.SMAEC  101 JCB.3CXAPT.2014234 82 ME120923 2011  

 
 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 
(STRADDLE CARRIERS) 

 

A/A ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΝΥΨ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΣ 
( ΗΡ ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΩΔ. 
Ο.Λ.Θ. 

ΑΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

Bonus 
Malus 

1 VALMET 40tons 2x165 Hp 2407/6 6 ME 57645 1995  

2 VALMET 40 >> 2x165 Hp 2408/7 7 ME 57646 1995  

3 VALMET 40 >> 2x165 Hp 2410/9 9 ME 57648 1995  

4 VALMET 40 >> 2x165 Hp 2411/10 10 ME 57649 1995  

5 SISU 40 >> 2 X 135 KW SN 273.2 11 ME 57650 1998  

6 SISU 40 >> 2 X 135 KW SN 273.3 12 ME 57651 1998  

7 SISU 40 >> 2 X 135 KW SN 273.4 13 ME 57652 1998  

8 SISU 40 >> 2 X 135 KW SN 273.5 14 ME 57653 1998  

9 SISU 40 >> 2 X 135 KW SN 273.6 15 ME 57654 1998  

10 ΚΑLMAR 40 >> 2 X 184 Hp 3362 16 ME 76457 2003  

11 ΚΑLMAR 40 >> 2 X 184 Hp 3363 17 ME 76458 2003  

12 ΚΑLMAR 40 >> 2 X 184 Hp 4120 18 ΜΕ 97730 2007  

13 ΚΑLMAR 40 >> 2 X 184 Hp 4121 19 ΜΕ 97731 2007  

14 ΚΑLMAR 40 >> 2 X 184 Hp 4122 20 ΜΕ 97732 2007  

15 ΚΑLMAR 40 >> 2 X 184 Hp 4123 21 ΜΕ 97733 2007  

16 ΚΑLMAR 40 >> 2 X 184 Hp 4971 22 ΜΕ 124451 2013  

17 KALMAR 40 >> 2 X 184 Hp 4972 23 ME 124452 2013  

18 KALMAR 42 tons 336Hp A11300711 2  ME 120941 2011  

19 KONECRANES 
LITTRUGKS 

45tons 350Hp M741812648 1 ME 120941 2008  
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ  
( FRONΤ LIFTS ) 

 

A/A ΕΡΓΟΣΤ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΝΥΨ. 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

KΩΔ. 
ΟΛΘ 

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

Bonus 
Malus 

1 SISU 9 tons 167 KW SN.16640/98 6 ΜΕ 49278 1990  

2 SISU 9 >> >> SN.16641/98 7 ΜΕ 49279 1990  

3 SISU 9 >> >> SN.16642/98 8 ΜΕ 49280 1990  

4 KONECRANES 9 ton 252 M10645/16824 10 ME 134929 2017  

5 KONECRANES 9 ton 252 M10635/16823 9 ME 134928 2017  

 

 

 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ 
 

A/A ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΔΟΥ 

ΙΣΧΥΣ 
( ΗΡ ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΩΔ. 
Ο.Λ.Θ. 

ΑΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

Bonus 
Malus 

1 CATERPILLAR 5000 300 9CM00416/52 52 ME 49195 1996  

2 CATERPILLAR 5000 300 9CM00465/54 54 ME 49197 1996  

3 CASE 95.XT 820 81 JAF.0274.337 63 ME 52223   

4 CATERPILLAR 800 78 262BVPDTO2486 65 ME 87620 2005  

5 CATERPILLAR 800 78 PDTO.2534 66 ME 87674 2005  

6 CATERPILLAR 800 78 PDTO.2056 67 ME 87669 2005  

7 CATERPILLAR 800 78 PDTO.2066 69 ME 87671 2005  

8 CATERPILLAR  800 78 PDTO.2485 70 ME 87672 2005  

9 CATERPILLAR 800 78 PDTO.2533 71 ME 87621 2005  

10 CATERPILLAR 800 78 PDTO.2487 72 ME 87673 2005  

11 CAT 980.H 5000 354 CAT980H 
JMHG04056 

73 ME 103725 2008  

12 CAT 980.H 5000 354 CAT980H 
CMMG04087 

 

74 ME 108421 2008  

13 DOOSAN 2000 143 DHK.CWLAC.
SB.0005622 

79 ME 120897 2011  

14 DOOSAN 2000 143 DHK.CWLAC.
HB.0005559 

80 ME 120898 2011  

15 DOOSAN 
 

2000 143 DHK.CWLAC.
AB.0005560 

81 ME 120899 2011  

16 HUNDAI HL.780-9 5000 350 HHKHLZ01EC.
0000129 

83 ME 123561 2012  

17 HUNDAI HL.780-9 5000 350 HHKHLZ01EC.
0000130 

84 ME 123553 2012  

18 HUNDAI HL.780-9 5000 350 HHKHLZ01EC.
0000131 

85 ME 123560 2012  

19 CAT D6D ΠΡΟΩΘ/ΡΑΣ 140 20X1712 1 ME 58842   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  – ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ 
A/A ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΟΛΘ 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 COWANS SHELDON 6 tons 9368/3 8 1999  

2 COWANS SHELDON 6  tons 9367/4 9 1999  
3 COWANS SHELDON 6 tons 9519/7 12 1999  

4 CERETTI TANFANI 3 tons 1/8 5 1999  
5 CERETTI TANFANI 3 tons 7/12 17 1999  

6 CERETTI TANFANI 3 tons 4/14 7 1999  
7 CERETTI TANFANI 3 tons 13/19 22 1999  

8 CERETTI TANFANI 3 tons 16/22 25 1999  
9 CERETTI TANFANI 3 tons 9/25 3 1999  

10 CERETTI TANFANI 6 tons 6/1 19 1999  
11 CERETTI TANFANI 6 tons 5/13 18 1999  

12 CERETTI TANFANI 6 tons 11/18 24 1999  
13 CERETTI TANFANI 6 tons 14/24 29 1999  

14 CERETTI TANFANI 6 tons 18/29 11 1999  
15 CERETTI TANFANI 6 tons 8/30 4 1999  

16 CERETTI TANFANI 6 tons 3/6 28 1999  
17 GANZ 10 tons 3/31 35 1976  

18 GANZ 10 tons 4/32 36 1976  
19 GANZ 10 tons 5/33 3 1976  

20 GANZ 10 tons 3/34 2 1976  
21 GANZ 16/27 1/27 33 1999  

22 GANZ 16/27 2/28 34 1999  
23 GANZ 16/25 40039/36 31 1987  

24 GANZ 16/25 40040/37 32 1987  
25 GANZ 16/25 40041/38 38 1987  

26 GANZ 20/32 40042/39 39 1987  

27 GANZ 20/32 40043/40 40 1987  

28 POKAΣ - AEG 25/40 01/41 41 1995  

29 POKAΣ - AEG 25/40 02/42 42 1995  

30 POKAΣ - AEG 25/40 03/43 43 1995  

31 POKAΣ - AEG 25/40 04/44 44 1995  

32 ARDELT 25/112 3590 26B’ 2015  

33 ARDELT 25/112 3595 27B’ 2015  
 

 

 

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ 
A/A ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ     ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

1 Χ. ΡΟΚΑΣ 40 tons 1 1988  

2 Χ. ΡΟΚΑΣ 45  >> 2 1993  
3 X. ΡΟΚΑΣ – AEG 

 
50 >> 3 1998  

4 X. ΡΟΚΑΣ – AEG 
 

50   >> 4 1998  

 

TRANSTAINER 
A/A ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

1 Χ. ΡΟΚΑΣ 50 tons STR.1 1993  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1  – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (FACULTATIVE 

REINSURER) 

 

To whom it may concern: 

 

In accordance with the requirements of the Thessaloniki Port Authority tender Ref. Νο. D.H.D. 013/2017 for 

(delete as appropriate) : 

I) Port Authority Property Cover, Terrorism Insurance and others as described in the relevant tender 

documents 

II) General & Employer Liability, Machinery and Equipment Liability Insurance and other as described in the 

relevant tender documents 

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

 

We hereby agree to provide support for our share of . . . . . . % of the total loss limit of …………………………at 

the terms and conditions as more fully described in the Tender Documents. 

 

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

 

 

Signed on Behalf of ………………………… 

 

 

Signed & Sealed :……………………… 

Date:………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε2  – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΓΕΤΙΔΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

(FACULTATIVE REINSURER) 

 

 

To whom it may concern: 

 

In accordance with the requirements of the Thessaloniki Port Authority tender Ref. Νο. D.H.D. 013/2017 for 

(delete as appropriate) : 

I) Port Authority Property Cover, Terrorism Insurance and others as described in the relevant tender documents 

II) General & Employer Liability, Machinery and Equipment Liability Insurance and other as described in the 

relevant tender documents 

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

 

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

Documents. 

 

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

 

 

Signed on Behalf of ………………………… 

 

 

Signed & Sealed :……………………… 

Date:………………………… 

 



51 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  –  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

1/1/2013 - 31/10/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΖΗΜΙΑΣ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (€) 

4/3/2013 879,69 

31/5/2013 1.567,20 

22/04/2013 228,60 

16/05/2013 800,00 

04/08/2013 1.900,00 

04/08/2013 4.600,00 

17/02/2014 604,00 

18/03/2014 700,00 

14/04/2014 112,50 

15/04/2014 1.100,00 

25/07/2014 4.000,00 

07/10/2014 1.000,00 

09/02/2015 5.904,00 

06/05/2015 266,60 

12/05/2015 150,00 

18/08/2015 123,00 

24/11/2015 615,00 

28/6/2016 1.350,00 

11/08/2016 3.423,12 

5/9/2016 729,19 

19/9/2016 342,63 

14/2/2017 300,00 

10/3/2017 255,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
30.950,53 

 

 
Σημείωση: 
Τα ανωτέρω ποσά έχουν καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρεία. 

Στο αντίστοιχο διάστημα το συνολικό ποσό που πληρώθηκε από την ΟΛΘ ΑΕ ανέρχεται σε 107.652,90€ (εντός 

απαλλαγής). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ  –  ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 
- Κωδικός  Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 92221105 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Εντός Λιμένα Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη , 54110 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα ……………….  
- Τηλέφωνο: 2310593……………….. 
- Ηλ. ταχυδρομείο: …………… 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.thpa.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Υπηρεσίες Ασφάλισης (CPV: 66510000-8] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : Δ.Η.Δ 013/2017 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 



55 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxx; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxi, 
ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός 
εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxiv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 

 

 

 

 

 

 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
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Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

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

xxxii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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