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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (εφεξής «ΣΤΑΣΥ ») ιδρύθηκε κατόπιν της 
απορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. από την ΑΜΕΛ Α.Ε. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. αποτελεί εταιρεία 
του ομίλου ΟΑΣΑ, υπάγεται δε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 
του ν. 3920/2011, στον Ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ και έχει ως κύρια αρμοδιότητα  
την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου μέσα στα όρια της ς Αττικής, όπως αυτή 
ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός από τις νήσους, οι οποίες 
εξυπηρετούν το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, με τα (επίγεια και υπόγεια) μέσα 
σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι-τραμ και λοιπά μέσα 
σταθερής τροχιάς). 

1.2. Στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών ιδρύσεώς της η ΣΤΑΣΥ διενεργεί 
διαγωνισμό για την σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης με 
ελάχιστο Όριο Ευθύνης Ασφαλιστή αναφορικά με Βλάβη ή/και Ζημιά τρίτων 
για κάθε Ζημιογόνο Γεγονός και για όλη τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης το 
ποσό των 70.000.000 €. 

1.3. Το σύστημα των Γραμμών 2 (Ανθούπολη – Ελληνικό) & 3 (Αγία Μαρίνα – 
Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο) του Μετρό της Αθήνας έχει συνολικό 
μήκος 36 περίπου χιλιόμετρα και περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) υπόγειους 
σταθμούς σε λειτουργία. Οι Γραμμές 2 & 3 συνδέονται στο σταθμό Σύνταγμα. Η 
Γραμμή 2 συνδέεται με τη Γραμμή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά) των ΗΣΑΠ σε δύο (2) 
σταθμούς (Ομόνοια και Αττική) ενώ η Γραμμή 3 συνδέεται με τη Γραμμή 1 στο 
σταθμό Μοναστηράκι. Επιπλέον η Γραμμή 3 συνδέεται με τον Προαστιακό 
Σιδηρόδρομο στο σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, από όπου κάθε μισή ώρα 
συρμοί της Γραμμής 3 συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με το Αεροδρόμιο, 
κινούμενοι στην σιδηροδρομική υποδομή του ΕΔΙΣΥ (ΟΣΕ) μήκους περίπου 20 
χιλ. κάνοντας στάσεις και στους σταθμούς του Προαστιακού Παλλήνη, Παιανία 
– Κάντζα και Κορωπί. 

Η ημερήσια επιβατική κίνηση στις Γραμμές 2 & 3 εκτιμάται σε πεντακόσιες 
εξήντα χιλιάδες (560.000) επιβιβάσεις. 

Το σύστημα του Μετρό της Αθήνας διαθέτει σαράντα εννέα (49) συρμούς των έξι 
(6) οχημάτων, με χωρητικότητα χιλίων (1000) περίπου επιβατών ανά συρμό. Οι 
συρμοί κινούνται κάθε τρία (3) λεπτά της ώρας σε ώρες αιχμής, και κάθε πέντε (5) 
έως δέκα (10) λεπτά της ώρας εκτός αιχμής.  

Οι σταθμοί του συστήματος έχουν εισόδους /εξόδους στο επίπεδο του δρόμου, ή 
έκδοση εισιτηρίων και η επιλογή της αποβάθρας γίνονται στο πρώτο υπόγειο 
επίπεδο και η επιβίβαση/ αποβίβαση στους/από τους συρμούς γίνονται στο 
χαμηλότερο επίπεδο των αποβάθρων. Η κατακόρυφη κυκλοφορία των επιβατών 
γίνεται με σκάλες, απλές και κυλιόμενες, ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις, όπως 
ανελκυστήρες, για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Η σιδηροδρομική υποδομή από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας έως το 
Αεροδρόμιο, ανήκει στον ΕΔΙΣΥ (ΟΣΕ), ο οποίος και έχει την ευθύνη 
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συντήρησής της βάσει σχετικής σύμβασης. Στο τμήμα αυτό της Γραμμής 
κινούνται σήμερα 4 συρμοί του Προαστιακού Σιδηρόδρομου, ανά ώρα και 
κατεύθυνση, και 2 συρμοί της ΑΜΕΛ ανά ώρα και κατεύθυνση. Η ευθύνη του 
ελέγχου της κυκλοφορίας των συρμών στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής 
ανήκει στον ΕΔΙΣΥ (ΟΣΕ) και γίνεται από το προσωρινό Κέντρο ελέγχου στο 
Κορωπί και από τα Τοπικά Χειριστήρια στους σταθμούς του ΟΣΕ.  

1.4 Το σύστημα της ΤΡΑΜ περιλαμβάνει 25,9 χιλιόμετρα διπλής γραμμής στις οποίες 
κινούνται 35 οχήματα. 

Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της ΤΡΑΜ υλοποιείται σήμερα με 3 διαδρομές: 

• Πλατεία Συντάγματος – Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) 
• Πλατεία Συντάγματος – Βούλα 
• Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) – Βούλα  
Το δίκτυο περιλαμβάνει το αστικό τμήμα, μήκους 8,3 χλμ, που ξεκινάει από το 
Σύνταγμα και μέσω του Ζαππείου διασχίζει τις περιοχές Φιξ, Νέας Σμύρνης, 
Παλαιού Φαλήρου και το παραλιακό τμήμα, μήκους 15,4 χλμ, που ξεκινάει από 
το ΣΕΦ και συνδέει – μέσω της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος – το Παλαιό 
Φάληρο  με τη Βούλα. Το συνολικό μήκος της γραμμής είναι 23,7 χιλιόμετρα, 
που μαζί με τα 2,2 χιλιόμετρα της γραμμής που συνδέει το δίκτυο με το 
αμαξοστάσιο στο Ελληνικό ανέρχεται σε 25,9 χλμ. Το τραμ της Αθήνας έχει 48 
στάσεις οι οποίες απέχουν η μία  από την άλλη κατά μέσο όρο 460 μέτρα. 

Η εμπορική λειτουργία του συστήματος τραμ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2004. 

Η μεταφορά των πολιτών / επιβατών γίνεται από 35 σύγχρονα οχήματα 
(κλιματισμός, τηλεματική, θέσεις ΑΜΕΑ). Τα οχήματα, που έχουν μοντέρνο 
σχεδιασμό, έχουν χωρητικότητα 197 επιβάτες από τους οποίους οι 54 είναι 
καθήμενοι. Επίσης, είναι αθόρυβα, οικολογικά (κινούνται με ρεύμα) και 
διαθέτουν έξι πόρτες ανά πλευρά. 

Η Εταιρεία εκτελεί περίπου 450 δρομολόγια ημερησίως (150 δρομολόγια / 
διαδρομή Χ 3 διαδρομές). Ο αριθμός των διανυθέντων οχηματοχιλιομέτρων 
ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ετησίως. 

1.5 Η γραμμή 1, που εκτίνεται σήμερα από το Λιμάνι του Πειραιά (Ακτή 
Καλλιμασιώτη) μέχρι την Κηφισιά, περιλαμβάνει συνολικά 24 σταθμούς, μαζί 
με τους τερματικούς του Πειραιά και της Κηφισιάς, με συνολικό μήκος της 
κυρίας γραμμής 25,7 χλμ. Από αυτά τα 3,2 χλμ είναι υπόγεια, μεταξύ των 
σταθμών Μοναστηράκι – Αττική, και τα υπόλοιπα επίγεια. Το Σύστημα της 
Γραμμής 1 διαθέτει είκοσι τέσσερις (24) συρμούς των πέντε (5) οχημάτων και 
δέκα πέντε (15) συρμούς των έξι (6) οχημάτων, με χωρητικότητα διακοσίων 
(200) περίπου επιβατών ανά όχημα.  Οι συρμοί κινούνται κάθε τρία (3) λεπτά 
της ώρας στις ώρες αιχμής και κάθε πέντε (5) έως δέκα (10) λεπτά της ώρας εκτός 
αιχμής 

1.6 Συμπληρωματικά στοιχεία δίνονται συνημμένα στο παρόν τεύχος μετά την 
Περιγραφή του Ασφαλιστικού Προγράμματος. 
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2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

2.1. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορές στα πλαίσια του 
παρόντος διαγωνισμού, ακολουθούν ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 
διακήρυξης στο παραρτήματα IV, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που αφορά στις απαιτούμενες από 
την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ασφαλιστικές καλύψεις και περιλαμβάνει: 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  

Β. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μέχρι €10.000.000 
για κάθε Ζημιογόνο Γεγονός και €20.000.000 συνολικά κατ’ έτος μόνο για 
τα αντικείμενα που ο ασφαλιζόμενος κατασκευάζει ή/ και εισάγει ή/ και 
εκμεταλλεύεται, 

Γ. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ μέχρι του ποσού των €1.000.000 για κάθε 
Ζημιογόνο Γεγονός και €2.000.000 συνολικά κατ’ έτος, 

Δ. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Τρομοκρατικών ενεργειών, Σαμποτάζ, Οχλαγωγιών, 
Απεργιών, Πολιτικών ταραχών, Κακόβουλων ενεργειών με όριο ευθύνης 
€10.000.000 για κάθε Ζημιογόνο Γεγονός και €20.000.000  συνολικά κατ’ 
έτος, 

2.2. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητούμενων καλύψεων ή 
η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για το αντικείμενο του παρόντος 
διαγωνισμού. 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3.1 Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα υπογραφεί μεταξύ της 

ΣΤΑΣΥ και της αναδόχου ασφαλιστικής επιχείρησης αφορά χρονικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης. Η 
έναρξη ισχύος της σύμβασης θα καθοριστεί με την υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης. 

3.2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα συνολικά ασφάλιστρα για το χρονικό 
διάστημα των δώδεκα (12) μηνών ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων 
πενήντα χιλιάδων (950.000,00 €) ευρώ. 

Προσφορές που θα υπερβούν τον παραπάνω προϋπολογισμό, ανά παράρτημα, 
δεν θα γίνουν αποδεκτές.  

 

4. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ 
Α.Ε.. Ο τίτλος αυτός πρέπει να αναγράφεται σε όλους τους φακέλους και 
υποφακέλους των προσφορών, που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους, 
συνοδευόμενος από τον κωδικό αναφοράς ΤΔ-079/15. 
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5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

5.1 Το παρόν Τεύχος Διακήρυξης και το Τεύχος των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων 
Αστικής Ευθύνης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να τα 
προμηθευτούν επιτόπου απευθυνόμενοι στην ΣΤΑΣΥ ως εξής: 

 

 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας 

Αθηνάς 67, 10552 Αθήνα 
Τηλ.:  210 3293220 – Fax: 210 3223935 

           (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00) 

ή από την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr 

5.2 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν απορίες και ερωτήματα 
σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού απευθυνόμενοι εγγράφως στην 
διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 ανωτέρω το αργότερο μέχρι την 
24/07/2015 με ρητή αναφορά στον τίτλο του διαγωνισμού, όπως αυτός 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η ΣΤΑΣΥ θα 
συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 
λήξη της προθεσμίας για την υποβολή από τους υποψηφίους αποριών και 
ερωτημάτων, θα εκδώσει Τεύχος Διευκρινήσεων, το οποίο οφείλουν να 
προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι απευθυνόμενοι στην ΣΤΑΣΥ, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 5.1 ανωτέρω. Στο τεύχος αυτό είναι επίσης 
δυνατόν να περιληφθούν βελτιώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις όρων των 
τευχών, που τυχόν προκύψει ότι απαιτούνται μετά την υποβολή των 
ερωτημάτων και αποριών. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
μην αμελήσουν να το προμηθευτούν. Το Τεύχος Διευκρινίσεων συμπληρώνει 
και ενσωματώνεται στα τεύχη του Διαγωνισμού και θεωρείται αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

 

6. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1 Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται εταιρείες και επιχειρήσεις ή συμπράξεις 
εταιρειών ή/και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλισης από το 
καταστατικό των οποίων σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων 
υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό και οι οποίες:  

• Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή 
την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. 
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• Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/97. 

Δεκτές επίσης στο διαγωνισμό γίνονται οι συμπράξεις/ κοινοπραξίες μεταξύ των 
παραπάνω εταιρειών ή/ και επιχειρήσεων με οποιοδήποτε συνδυασμό. 

6.2. Δεν γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή πρακτόρων, ασφαλειομεσιτών και 
μεσαζόντων εν γένει. 

6.3. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί 
σε κάποια από αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πριν την υπογραφή της 
σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη 
της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. 

 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1 Η προσφορά, πρέπει να ακολουθεί σε ό,τι αφορά τον τρόπο υποβολής και το 
περιεχόμενο του φακέλου, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

7.2 Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί με συστημένη 
επιστολή ή με υπηρεσία courier στην έδρα της ΣΤΑΣΥ, να είναι σφραγισμένος 
και να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα: 

 
 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΔ-079/15  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕΑ 

 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 
γραφείο Κεντρικής Γραμματείας 

Αθηνάς 67, 10552 Αθήνα  

Υπόψη: Επιτροπής διαγωνισμού  

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
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7.3 Ο Φάκελος της προσφοράς, πρέπει να περιέχει τρεις σφραγισμένους 
Υποφακέλους, με τις ενδείξεις αντίστοιχα “Υποφάκελος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και Ουσιαστικών Προσόντων”, “Υποφάκελος Στοιχείων του 
Ασφαλιστικού Προγράμματος ” και “Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς”. 

 Στο φάκελο της προσφοράς και στους υποφακέλους που θα περιέχονται σε 
αυτόν πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού, η επωνυμία, η 
διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας του διαγωνιζομένου. Προκειμένου για 
κοινοπραξία/σύμπραξη εταιρειών θα αναγράφονται τα στοιχεία (επωνυμία, 
διεύθυνση, τηλέφωνο) όλων των εταιρειών - μελών της 
κοινοπραξίας/σύμπραξης. 

 Η προσφορά καθώς και τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται να υποβληθούν 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη (δηλώσεις, οικονομική προσφορά κλπ.) θα φέρουν 
απαραίτητα ημερομηνία και υπογραφή είτε του νομίμου εκπροσώπου του 
διαγωνιζόμενου είτε του ειδικά εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου του 
διαγωνιζόμενου, όπως αυτός προκύπτει από τα προσκομιζόμενα 
νομιμοποιητικά έγγραφα. 

7.4 Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 01/09/2015 και ώρα 12:00. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά τη λήξη της ανωτέρω  ημερομηνίας και 
ώρας υποβολής δεν θα αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και 
θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Στην περίπτωση αποστολής της προσφοράς 
με συστημένη επιστολή, ή courier διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι φέρουν 
την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής της από την ΣΤΑΣΥ, δεδομένου ότι 
πρέπει να έχει περιέλθει στην ΣΤΑΣΥ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, 
και όχι απλώς να έχει ταχυδρομηθεί μέχρι τότε. 

 Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνεται σε δημόσια 
συνεδρίαση. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται μέχρι δύο 
νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών, οι 
οποίοι παραδίδουν στην Επιτροπή του διαγωνισμού την απόφαση του 
αρμόδιου, σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου της εταιρείας με την οποία 
εξουσιοδοτούνται να παρίστανται στο όνομα και για λογαριασμό της 
εταιρείας κατά την εν λόγω διαδικασία.  

Η αποσφράγιση των προσφορών και συγκεκριμένα των Υποφάκελων των 
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ουσιαστικών Προσόντων»  θα 
πραγματοποιηθεί την 01/09/2015 και ώρα 12.30 στα γραφεία της εταιρείας 
Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά» , 2ος όροφος. 

7.5 Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας αυτής. Προσφορές, που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η 
ΣΤΑΣΥ, απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους διαγωνιζόμενους, αν 
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος 



 

ΤΔ-079-15 ΤΔ 8/33 

της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησής του η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά 
σειρά επιλογής διαγωνιζόμενο σύμφωνα με την τελική κατάταξη. 

 

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

8.1  Δικαιολογητικά Συμμετοχής    

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά τους, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής του ΠΙΝΑΚΑΣ I 
και του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. . Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν συμπληρωμένους τους 
παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου 
που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή 
όχι 

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» 
στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 8.1.2 Εγγύηση 
Συμμετοχής. 

  

2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής 
τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 
καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία 
έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο 
αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το 
πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων 
περί εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου. 

4. Πρακτικό αρμοδίου οργάνου με το 
οποίο  

(1) Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό. 

(2) Εγκρίνεται και παρέχεται σε 
συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμα 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) 
εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
προσφοράς, καθώς και για να 
καταθέσει την προσφορά και να 
υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό 
έγγραφο απαιτηθεί, σε περίπτωση που 
δεν υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του υποψηφίου αναδόχου. 

(3) Εγκρίνεται και παρέχεται σε 
συγκεκριμένο άτομο ή άτομα η 
εξουσιοδότηση να παρίσταται κατά 
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την αποσφράγιση των προσφορών σε 
όλα τα στάδια του διαγωνισμού,  σε 
περίπτωση που δεν παρίσταται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου 
αναδόχου. 

(4) ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως 
αντίκλητος με τα πλήρη στοιχεία του 
(διεύθυνση, τηλ. Fax). 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 
του καταστατικού και μη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από 
την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

 Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή 
κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να 
καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα 
με την περίπτωση  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε 
Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από 
το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του 
για τη συμμετοχή του Μέλους:  

α) στην Ένωση /  Κοινοπραξία, και στο   
Διαγωνισμό 

β) Την αποδοχή για την από κοινού 
συμμετοχή στο διαγωνισμό και την 
εκτέλεση της σύμβασης, 

γ)  Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους 
στην κοινοπραξία, 

δ) Τον διορισμό μιας από τις εταιρείες - 
μέλη ως κοινής εκπροσώπου της 
κοινοπραξίας απέναντι στην ΣΤΑΣΥ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η 
οποία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και 
πληρεξουσιότητα των υπολοίπων 
εταιρειών για να εκπροσωπεί την 
κοινοπραξία και να δεσμεύει τις 
εταιρείες - μέλη απέναντι στην ΣΤΑΣΥ 
και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει 
κάθε τι απαραίτητο για την 
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πραγματοποίηση της σύμβασης, 

ε) Τη δήλωση ότι ευθύνονται 
αλληλέγγυα,  αδιαίρετα  και σε 
ολόκληρο η κάθε μια από αυτές για τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
σύμβαση απέναντι στην ΣΤΑΣΥ  και 

στ) Τη δήλωση ότι σε περίπτωση 
που τους ανατεθεί η σύμβαση θα 
συντάξουν συμβολαιογραφικό έγγραφο 
για την σύσταση κοινοπραξίας με έδρα 
την Αθήνα, που θα προσκομίσουν στην 
ΣΤΑΣΥ, στο οποίο θα συμπεριλάβουν 
υποχρεωτικά όλα τα παραπάνω υπό 
στοιχεία , β, γ, δ & ε αναφερόμενα.  

ζ) Τον τρόπο υποβολής της εγγύησης 
συμμετοχής (εγγυητική επιστολή 
τραπέζης ή κατάθεση μετρητών) . Σε 
περίπτωση που αποφασιστεί η υποβολή 
της εγγύησης συμμετοχής με επιταγή 
ημέρας κατά το άρθρο 8.1.2.2. τότε στην 
ίδια απόφαση, θα πρέπει να ορίζεται το 
μέλος της Κ/Ξ ή σύμπραξης που θα 
εκδώσει την επιταγή προκειμένου να 
συμμετάσχει στον διαγωνισμό η 
κοινοπραξία/σύμπραξη.  

η)  να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος (με 
συμβολαιογραφική πράξη που 
προσκομίζεται) της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό, την 
υποβολή και υπογραφή της προσφοράς 
και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

3.    Υπεύθυνη Δήλωση, ότι:  

• ο διαγωνιζόμενος θα διαθέσει καθ’ 
όλη τη διάρκεια υπεύθυνο 
ασφαλιστικών υπηρεσιών με 
αποδεδειγμένη εμπειρία.  

• έχει μελετήσει λεπτομερώς τα 
στοιχεία του Πίνακα Ασφάλισης του 
ασφαλιστικού προγράμματος αστικής 
ευθύνης και το Τεύχος Διευκρινίσεων 



 

ΤΔ-079-15 ΤΔ 12/33 

και συμπληρωματικών στοιχείων και 
έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων 
του Τεύχους Διακήρυξης. 

• τα υποβαλλόμενα στοιχεία εμπειρίας 
του διαγωνιζόμενου είναι ακριβή. 

• έχει μελετήσει επακριβώς τους όρους 
του παρόντος Διαγωνισμού και τα 
Τεύχη αυτού και τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 

Α.1. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για 
τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 
(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 45 του 
ΠΔ 59/2007.  Το απόσπασμα αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  

  

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  

  

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  

  



 

ΤΔ-079-15 ΤΔ 14/33 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

  

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  

  

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, ότι δεν έχει ανακληθεί 
η άδεια λειτουργίας ή δεν έχει τεθεί σε 
ασφαλιστική εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  

  

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  

  

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  
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9.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από 
το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 
Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, 
από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή 
του, κατά την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς.  

  

10.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 
υπογεγραμμένη για την οποία δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

  

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

  

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

  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 
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Α.2. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει 
αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 
εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού 
αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 45 του ΠΔ 
59/2007.. Το απόσπασμα ή το έγγραφο 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  

  

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  

  

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
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4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  

  

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

  

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, ότι δεν έχει ανακληθεί η 
άδεια λειτουργίας ή δεν έχει τεθεί σε 
ασφαλιστική εκκαθάριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο 
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα 
πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  

  

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης  ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

  

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
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9.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή 
ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 
Μητρώου ή ισοδύναμων επαγγελματικών 
οργανώσεων της χώρας εγκατάστασής του 
και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο 
να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 
ημέρα υποβολής της Προσφοράς.  

  

10.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για 
την οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου υπογραφής, ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό. 

  

11.  

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

  

12.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του.  

  

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση 
του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 
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Α.3. Οι ενώσεις - κοινοπραξίες  
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση 
(ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 

  

 

8.1.1 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 

Α. Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής. 

3. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα υπογράφονται είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
διαγωνιζόμενου,  είτε από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο που τυχόν έχει 
οριστεί  με τη σχετική  για τον διαγωνισμό απόφαση του Δ.Σ. εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στη διακήρυξη. 

4. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο.  

Β. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς, κάθε Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της 
ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 
πράξη. 

 

8.1.2. Εγγύηση Συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και για την εκ μέρους τους τήρηση  των όρων 
της παρούσας διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει  είτε να καταθέσουν 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό ίσο με δέκα εννέα 
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χιλιάδες (19.000,00 €) Ευρώ, είτε να καταθέσουν  το ως άνω ποσό ως εγγύηση στο 
ταμείο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω 

8.1.2.1 Αν οι διαγωνιζόμενοι επιλέξουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τότε αυτή θα πρέπει  να έχει  εκδοθεί προς όφελος της ΣΤΑΣΥ με 
αποκλειστική δαπάνη του διαγωνιζόμενου, από αναγνωρισμένες τράπεζες  που 
λειτουργούν νόμιμα στη Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.   

 Η εγγυητική αυτή επιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα εκδοθεί σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Α που δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι 
δυνατό να γίνει στην ελληνική γλώσσα, γιατί η εκδότρια Τράπεζα δεν 
λειτουργεί στην Ελλάδα, θα εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Β που δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. Σε 
περίπτωση ένωσης, οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της ένωσης. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να 
εκδοθούν Εγγυητικές Επιστολές περισσότερες της μίας, οι οποίες θα καλύπτουν 
αθροιστικά το συνολικό ποσό της εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι οι 
Εγγυητικές αυτές Επιστολές θα εκδοθούν η κάθε μία υπέρ όλων των μελών της 
ένωσης και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. 

 Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση της Εγγυητικής 
επιστολής σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. 

8.1.2.2 Αν οι διαγωνιζόμενοι επιλέξουν την κατάθεση ποσού της εγγύησης, τότε  η 
κατάθεση του ποσού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  στο ταμείο της ΣΤΑΣΥ 
Α.Ε., (Αθηνάς 67, Αθήνα)  με μετρητά ή με επιταγή ημέρας, της οποίας η 
εγκυρότητα θα ελέγχεται αυθημερόν.  

 Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία ημέρα πριν την  ημερομηνία 
λήξης  υποβολής των προσφορών. 

 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα εκδίδει παραστατικό, αντίγραφο του οποίου οι 
διαγωνιζόμενοι θα εσωκλείουν στην προσφορά τους και ειδικότερα στον 
υποφάκελο νομιμοποιητικών στοιχείων και τυπικών προσόντων. 

 Σε περίπτωση,  που ο διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία / σύμπραξη, τότε στο 
παραστατικό, που θα εκδώσει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα πρέπει, με ευθύνη του 
διαγωνιζομένου,  να αναγράφονται όλα τα μέλη της  κοινοπραξίας / 
σύμπραξης υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση, διαφορετικά ο διαγωνιζόμενος 
αποκλείεται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού. 

8.1.2.3 Προσφορά, που δε συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή  συμμετοχής στο 
διαγωνισμό (8.1.2.1.) ή από το παραστατικό της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (8.1.2.2)  δεν 
γίνεται δεκτή και ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την επόμενη φάση του 
διαγωνισμού.  

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (8.1.2.1.) ή το καταβληθέν ποσό της εγγύησης 
(8.1.2.2.) επιστρέφονται άτοκα στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους 
υπόλοιπους διαγωνιζόμενους με την υπογραφή  της Σύμβασης.  
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Στους διαγωνιζόμενους που τυχόν αποκλειστούν σε προηγούμενο στάδιο 
διενέργειας του Διαγωνισμού, οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ή το ποσό 
εγγύησης που καταβλήθηκε στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.  είναι δυνατόν να τους 
επιστραφούν, εφόσον έχουν παρέλθει οι προθεσμίες προσβολής τυχόν 
αποκλεισμού τους. 
 

8.2 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

8.2.1 Για την απόδειξη της εμπειρίας της ασφαλιστικής επιχείρησης οι 
διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν κατάλογο των μεγαλύτερων συμβολαίων 
Αστικής Ευθύνης τελευταίας τριετίας,  με όριο ασφάλισης τουλάχιστον € 
30.000.000 ανά γεγονός και κατ’ έτος.  

8.2.2 Για την απόδειξη των χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων οι διαγωνιζόμενοι 
θα πρέπει να προσκομίσουν: 

•  Βεβαίωση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής  ασφαλιστικών εταιρειών ότι 
έχουν την προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια λειτουργίας (τελευταίου 
τριμήνου). 

• Το τεχνικό αποτέλεσμα (κέρδη - ζημιές)   που εμφανίζετε στα 
αποτελέσματα χρήσεως  να είναι θετικό για τουλάχιστον δύο από τα τρία 
τελευταία έτη (2012, 2013, 2014). 

• Οικονομικές καταστάσεις των ετών 2012, 2013, 2014 (σύμφωνα με το 
Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά των προσαρτημάτων τους απ' όπου να προκύπτει ότι η 
καθαρή θέση του υποψηφίου να είναι θετική για τουλάχιστον δύο από τα 
τρία τελευταία έτη (2012, 2013, 2014). 

Σημειώνεται ότι σαν καθαρή θέση λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων του υποδείγματος Ισολογισμού του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 4.1.103, ΠΔ 
1123/80), χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί Α.Ι.2. 
«Οφειλόμενο Κεφάλαιο», «Οφειλόμενη Διαφορά από έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο», Α.ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», Α.V.I. «Ποσά Προορισμένα για 
Αύξηση Κεφαλαίου». 

Στις περιπτώσεις που οι διαγωνιζόμενοι συντάσσουν τις οικονομικές 
καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π θα πρέπει : 

• Το αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων να είναι θετικό για 
τουλάχιστον δύο από τα τρία τελευταία έτη (2012, 2013, 2014) 

• το Σύνολο των Ίδιων Κεφαλαίων  που εμφανίζονται στην κατάστασή  
Μεταβολών των Ίδιων Κεφαλαίων  να είναι θετικό, επίσης για 
τουλάχιστον δύο από τα τρία έτη  (2012,2013,2014), χωρίς να λαμβάνετε 
υπόψη οι λογαριασμοί : Οφειλόμενο Κεφάλαιο,  Οφειλόμενη Διαφορά 
από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο , Διαφορές Αναπροσαρμογής και 
Επιχορηγήσεις , Ποσά Προορισμένα για Αύξησή Κεφαλαίου .   

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις  
θα ερευνάται για εκείνα τα μέλη της ένωσης προμηθευτών /κοινοπραξίας, που 
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συμμετέχουν με τα δύο μεγαλύτερα ποσοστά στο κεφάλαιο κάλυψης (όρια 
ασφαλιζόμενων κινδύνων) . 

 

8.3 Η ΣΤΑΣΥ επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί 
απαραίτητο μετά την ανάγνωση των δικαιολογητικών συμμετοχής και λοιπόν 
εγγράφων και στοιχείων που θα υποβληθούν και οι διαγωνιζόμενοι 
υποχρεούνται να το προσκομίσουν. Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων 
στοιχείων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου από τις επόμενες 
φάσεις του Διαγωνισμού. 

 

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για την αξιολόγηση του Υποφακέλου των Στοιχείων του Ασφαλιστικού 
Προγράμματος θα ληφθούν υπ’ όψιν κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα 
κριτήρια, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα στην κλίμακα 0–100, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που θα προσκομιστούν από τους διαγωνιζόμενους. 
Εάν οποιοδήποτε από τα κριτήρια, αξιολογηθεί από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού με βαθμό μικρότερο του 60, η προσφορά απορρίπτεται, 
ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος και δεν ανοίγεται η Οικονομική  του 
Προσφορά. 

 Για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων, εξαιρέσεων του επισυναπτόμενου 
Πίνακα Ασφάλισης, θα ληφθεί υπόψη η συμφωνία του προγράμματος 
ασφάλισης του διαγωνιζόμενου με τον εκάστοτε ζητούμενο. Γι αυτό οι 
διαγωνιζόμενοι με την υποβολή προσφοράς στον παρόντα Διαγωνισμό, 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ 
ΒΑΡΎΤΗΤΑΣ 

1 Προϋποθέσεις, εξαιρέσεις  του 
επισυναπτόμενου Πίνακα Ασφάλισης 10% 

2 Όριο ευθύνης του ασφαλιστή του 
επισυναπτόμενου Πίνακα Ασφάλισης  20% 

3 Απαλλαγή του επισυναπτόμενου Πίνακα 
Ασφάλισης για Λοιπές Αιτίες 40% 

4 Ποσοστό επιστροφής ασφαλίστρων λόγω μη 
ζημίας (No Claim Bonus)  του 
επισυναπτόμενου Πίνακα Ασφάλισης 

30% 
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υποχρεούνται στην κατάθεση υποδείγματος ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
που θα περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης της 
παρούσας διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού. 

 Επίσης οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποδείξουν με την προσκόμιση 
σχετικού εγγράφου, τον αντασφαλιστή τους για την παρούσα σύμβαση, 
συμβατικό ή προαιρετικό. Ειδικότερα οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 
προσκομίσουν δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, που θα φέρει γνήσιο 
υπογραφής, στην οποία  να δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν σε ποσοστό 100% 
την ασφαλιστική κάλυψη της παρούσας σύμβασης, δηλώνοντας επίσης 
αναλυτικά τα ακριβή ποσοστά συμμετοχής:   

 Α. Των Προαιρετικών αντασφαλιστών τους 

 Β. Των Συμβατικών αντασφαλιστών τους 

 Γ. Της ιδίας Κράτησής τους 

Ειδικότερα: 

α.  Οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν προαιρετικό 
αντασφαλιστή για να υποστηρίξουν τον κίνδυνο, καλούνται να 
προσκομίσουν αποδεικτικό αξιολόγησής του από τον διεθνή οίκο 
αξιολόγησης εξωτερικού S & P ή αντίστοιχου διεθνή οίκου 
αξιολόγησης με ελάχιστη βαθμολογία  (Α-)  επί ποινή αποκλεισμού. 

β.  Για όσους δεν χρησιμοποιήσουν προαιρετικό αντασφαλιστή, 
απαιτείται να προσκομίσουν λίστα των συμβατικών αντασφαλιστών 
τους καθώς και αποδεικτικό αξιολόγησης τους από τον διεθνή οίκο 
αξιολόγησης εξωτερικού S & P ή αντίστοιχου διεθνή οίκου 
αξιολόγησης με βαθμολογία (Α-).. 

γ.  Οι προαιρετικοί αντασφαλιστές των διαγωνιζομένων, οφείλουν να 
δηλώσουν εγγράφως, σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα 
(πρωτότυπη σφραγισμένη δήλωση σε επιστολόχαρτο του εκάστοτε 
αντασφαλιστή), το ακριβές ποσοστό συμμετοχής τους, το βαθμό 
αξιολόγησής τους από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης εξωτερικού S&P 
ή αντίστοιχου διεθνή οίκου αξιολόγησης με ελάχιστη βαθμολογία 
(A-) καθώς και ότι αποδέχονται τον ασφαλιστικό κίνδυνο σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα διακήρυξη,  της οποίας έχουν 
λάβει γνώση επί ποινή αποκλεισμού. 



 

ΤΔ-079-15 ΤΔ 24/33 

 
«SPECIMEN» 

CONFIRMATION LETTER OF INTEREST / PARTICIPATION IN THE RISK 

To Whom It May Concern 

 

In accordance with the requirements of the STA.SY. SA tender  Νο  …………….. 
dated …………. for Third Party Liability Insurance, we hereby confirm that we 
have provided facultative reinsurance support exclusively to  ……………… 
Insurance Company S.A. for share ..….% of liability limit € ……………………., 
at terms and conditions of the Tender Document  for period 12 months. 

 

Our security rating per Standard & Poor’s is:……………………... 

 

or 

 

Our security rating per ………….………. is:.……………………... 

 

On behalf of …………………………………………………….. 

   (stamp) 

 

Signed on Behalf of………………………………………………. 

   (signature) 

Date………………………………………………………………. 
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«SPECIMEN» 

CONFIRMATION LETTER OF INTEREST / PARTICIPATION IN THE RISK 

To Whom It May Concern 

 

In accordance with the requirements of the STA.SY. SA tender  Νο  …………….. 
dated …………. for Political Violence Liability Insurance, we hereby confirm 
that we have provided facultative reinsurance support exclusively to  
……………… Insurance Company S.A. for share ..….% of liability limit € 
……………………., at terms and conditions of the Tender Document  for period 
12 months. 

 

Our security rating per Standard & Poor’s is:……………………... 

 

or 

 

Our security rating per ………….………. is:.……………………... 

 

On behalf of …………………………………………………….. 

   (stamp) 

 

Signed on Behalf of………………………………………………. 

   (signature) 

Date……… 

 

………………………………………………………. 
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 Για την αξιολόγηση του Ορίου Ευθύνης Ασφαλιστή  οι διαγωνιζόμενοι θα 
βαθμολογηθούν ως εξής:  

Όσοι προσφέρουν όριο  Θα λάβουν 

70.000.000 € 60 βαθμούς 

80.000.000 € 80 βαθμούς 

90.000.000 € 90 βαθμούς 

100.000.000 € 100 βαθμούς 

Δεν γίνονται δεκτά ενδιάμεσα Όρια Ευθύνης Ασφαλιστή. 

 Για την αξιολόγηση της απαλλαγής για Λοιπές Αιτίες οι διαγωνιζόμενοι 
θα βαθμολογηθούν ως εξής:  

Όσοι προσφέρουν απαλλαγή 
ποσού Θα λάβουν 

50.000€ ανά ζημιογόνο γεγονός 100 βαθμούς 

70.000€ ανά ζημιογόνο γεγονός 90 βαθμούς 

80.000€ ανά ζημιογόνο γεγονός 70 βαθμούς 

100.000€ ανά ζημιογόνο γεγονός 60 βαθμούς 

Δεν γίνονται δεκτές ποσοστιαίες και ενδιάμεσες απαλλαγές. 

 

 Για την αξιολόγηση του ποσοστού επιστροφής ασφαλίστρων λόγω μη 
ζημίας  (No Claim Bonus) η βαθμολογία θα είναι αναλογική για 
εκτιμώμενο δείκτη ζημιών 30% (δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με 
κυμαινόμενο δείκτη ζημιών). Την ελάχιστη βαθμολογία των 60 βαθμών θα 
λάβουν οι διαγωνιζόμενοι που θα προσφέρουν το ελάχιστο ποσοστό 
επιστροφής (2,5%) , ενώ τη μέγιστη βαθμολογία των 100 βαθμών θα λάβουν 
οι διαγωνιζόμενοι που θα προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιστροφής. 

 

Προκειμένου περί κοινοπραξίας/ σύμπραξης εταιρειών, η κάθε εταιρεία 
συμμετέχουσα στην σύμπραξη βαθμολογείται ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 
κριτήρια. Ο δε βαθμός της κοινοπραξίας/ σύμπραξης για κάθε ένα από τα 
κριτήρια προκύπτει ως το άθροισμα των επιμέρους βαθμών λαμβανομένων με 
βαρύτητα ίση με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε εταιρείας στην κοινοπραξία/ 
σύμπραξη. 

 

Η Συνολική Βαθμολογία του κάθε διαγωνιζόμενου, προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών του κάθε κριτηρίου, όπως φαίνεται από 
τον παρακάτω τύπο: 

∑
=
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όπου: 

ΣKi ο συντελεστής του κριτηρίου i  

BKi ο βαθμός του κριτηρίου i  
 

10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

10.1 Στον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχεται ολογράφως και 
αριθμητικώς το συνολικό κόστος σε Ευρώ των προσφερομένων καλύψεων και 
παροχών (καθαρά ασφάλιστρα και νόμιμες κρατήσεις). Ο φάκελος αυτός θα 
είναι απαραιτήτως σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου. 

10.2 Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν 
διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.) επί ποινή αποκλεισμού. 
Οικονομική προσφορά που είναι αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

10.3 Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
διαγωνιζομένου, ο οποίος επίσης μονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Προσφορά 
όμως που θα υποβληθεί ανυπόγραφη θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση 
σύμπραξης/ κοινοπραξίας Εταιρειών η προσφορά υπογράφεται και 
μονογράφεται αντίστοιχα από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των 
Εταιρειών που συμμετέχουν στη σύμπραξη/ κοινοπραξία. Μετά την υπογραφή 
των διαγωνιζομένων τίθεται και η εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση 
σύμπραξης/ κοινοπραξίας τίθεται η σφραγίδα της κάθε εταιρείας-μέλους. 

10.4 Διευκρινίζεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εξάλλου, 
διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονομική προσφορά ή 
επιφυλάξεις επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του 
διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονομικής προσφοράς 
του διαγωνιζομένου που τις διατυπώνει. 

10.5 Σε περίπτωση υπάρξεως αθροιστικών λαθών στην Οικονομική Προσφορά 
διαγωνιζομένου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στη διόρθωση των 
αριθμητικών πράξεων και χρησιμοποιεί για την κατάταξη των προσφορών, την 
διορθωμένη πλέον προσφορά του διαγωνιζομένου. 

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους 
διαγωνιζομένους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την πλήρη και 
επιτυχή εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, σύμφωνα με τους όρους των 
επισυναπτόμενων ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και των λοιπών τευχών και 
τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό τους έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί 
υπόψη όλες οι δαπάνες για τους αντασφαλιστές, για τις αμοιβές του 
προσωπικού και των συνεργατών που θα απασχοληθούν και κάθε μορφής 
έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι 
δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης 
και λοιπά κόστη με τα οποία βαρύνεται ο ανάδοχος σύμφωνα με τη Σύμβαση, 
όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής, ως αναφέρεται στο άρθρο 2 της 
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παρούσας, οι τιμές αυτές είναι και θα παραμείνουν σταθερές και δεν υπόκεινται 
σε αναθεώρηση ή επικαιροποίηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

10.6 Οικονομικές προσφορές, οι οποίες είναι πάνω από την προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3.2, θα απορρίπτονται. 

 

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

11.1. Ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται με ανοιχτή διαδικασία και ανάδοχος θα 
ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, ανά παράρτημα αυτού. 

11.2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17 
/ΕΚ «για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς 
του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» 
και στο π.δ. 59/2007. 

11.3. Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στην κατηγορία 6 κωδικός CPC 812 
92,812 93, 812 97, CPV 66516000-0  των παραρτημάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5.11.2002, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό της Επιτροπής 213/2008 και 
ισχύει περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και του 
παραρτήματος ΧVIIΑ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «για το συντονισμό των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» 

11.4. Αναθέτουσα Αρχή κατά την έννοια των ως άνω νομοθετημάτων είναι η 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 

11.5. Για την ανάδειξη του Αναδόχου θα ακολουθηθεί η ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 1 παρ.9α και σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙΙΑ της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ, μεταξύ όσων θα υποβάλλουν προσφορές όπως προβλέπεται στην 
παρούσα διακήρυξη 

11.6. Με απόφαση της Διοίκησης της ΣΤΑΣΥ έχει ορισθεί Επιτροπή Διαγωνισμού για 
την αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν. Η Επιτροπή αυτή θα έχει 
την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και το στάδιο της υποβολής 
εισήγησης για ανάθεση προς το Δ.Σ. της ΣΤΑΣΥ, το οποίο είναι αρμόδιο για 
την λήψη της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης. 

  

11.7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 01/09/2015 και ώρα 
12:30 στην έδρα της ΣΤΑΣΥ, Αθηνάς 67.  Όσοι διαγωνιζόμενοι έχουν καταθέσει 
προσφορά και το επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν.  

Σε πρώτη φάση θα ελεγχθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού οι Υποφάκελοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ουσιαστικών προσόντων των 
διαγωνιζομένων. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινήσεις 
επί των εγγράφων που θα υποβληθούν ή συμπληρωματικά στοιχεία. Μετά το 
τέλος των εργασιών της για την πρώτη φάση, η Επιτροπή θα γνωστοποιήσει 
εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόμενους τα αποτελέσματα, καλώντας τους 
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ταυτόχρονα, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν γνώση του περιεχομένου των 
Υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ουσιαστικών Προσόντων, σε 
χώρο και χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή. Εφόσον από τον έλεγχο αυτό δεν 
προκύψουν λόγοι αποκλεισμού ενός ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων των 
Στοιχείων του Ασφαλιστικού Προγράμματος.  

Εάν προκύψει λόγος αποκλεισμού ενός ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων, η 
Επιτροπή θα γνωστοποιήσει τη σχετική απόφασή της εγγράφως προς τους 
ενδιαφερόμενους καλώντας τους ταυτόχρονα να παραλάβουν τους 
σφραγισμένους φακέλους των Στοιχείων του Ασφαλιστικού Προγράμματος και 
της Οικονομικής Προσφοράς τους. 

11.8. Σε δεύτερη φάση θα αξιολογηθούν τα στοιχεία του  Ασφαλιστικού 
Προγράμματος των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 
της παρούσας διακηρύξεως και στο Παράρτημα IV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑΣΥ. Η 
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους διαγωνιζόμενους γραπτές 
διευκρινίσεις επί των στοιχείων των προσφορών τους. Διευκρινίζεται ότι 
προσφορές των διαγωνιζομένων, οι οποίες δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 9, στο σχετικό Παράτημα IV και στην παρούσα 
διακήρυξη, θα απορριφθούν και δεν θα αποσφραγισθούν οι Οικονομικές τους 
Προσφορές.  

Μετά το τέλος των εργασιών της, η Επιτροπή θα γνωστοποιήσει εγγράφως σε 
όλους τους διαγωνιζόμενους τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Στοιχείων 
του Ασφαλιστικού Προγράμματος καλώντας τους ταυτόχρονα, εφόσον το 
επιθυμούν, να λάβουν γνώση του περιεχομένου των υποβληθεισών 
προσφορών, σε χώρο και χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή. 

11.9. Τέλος (σε τρίτη φάση), μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Στοιχείων 
του Ασφαλιστικού Προγράμματος, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των 
διαγωνιζομένων. Κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, θα 
κληθούν να παραστούν οι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν στη φάση 
αυτή. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα γνωστοποιηθεί στους 
διαγωνιζόμενους εγγράφως με πρόσκληση που θα αποσταλεί με 
τηλεομοιοτυπία (fax). 

Κατά τη δημόσια αυτή συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προχωρά στην 
αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των διαγωνιζομένων.  Στη 
συνέχεια  δίδεται η δυνατότητα στους διαγωνιζομένους, να λάβουν γνώση του 
περιεχομένου των οικονομικών προσφορών των συνδιαγωνιζομένων τους. Στο 
σημείο αυτό λήγει η δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει αν 
το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών είναι σύμφωνο με τη διακήρυξη 
και προβαίνει στον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας των 
διαγωνιζομένων ανά παράρτημα, η οποία προκύπτει από το λόγο της 
οικονομικής προσφοράς προς το βαθμό αξιολόγησης των Στοιχείων του 
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Ασφαλιστικού Προγράμματος.  Στη συνέχεια προβαίνει στην τελική κατάταξη 
των διαγωνιζομένων με βάση την συνολική βαθμολογία και  στην έγγραφη 
γνωστοποίηση  των αποτελεσμάτων σε αυτούς, κοινοποιώντας και το σχετικό 
πρακτικό. 

 

12. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής 

προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της 
κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 
173/Α’). 

 

13 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

13.1 Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει στην 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

13.2 Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομικής άποψης προσφοράς θα γίνει βάσει του Τελικού Βαθμού (ΤΒ), ο 
οποίος θα προκύψει σύμφωνα με τον τύπο: 

 

ΤΒ = ΟΠ/Β.Α.Π. 

 
‘Όπου: 
 ΟΠ η Οικονομική Προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου, η οποία δεν θα πρέπει 
να μην υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα συνολικά 
ασφάλιστρα, για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 3.2. και 
Β.Α.Π η Συνολική Βαθμολογία του Ασφαλιστικού Προγράμματος (Β.Α.Π.) κάθε 
διαγωνιζόμενου. 
 
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι αυτή που θα λάβει το μικρότερο λόγο 
της οικονομικής προσφοράς προς τη βαθμολογία των στοιχείων του 
εκάστοτε Ασφαλιστικού Προγράμματος. 
 

14 ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
14.1. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων του και την 

κατακύρωσή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ.  

14.2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί, με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας,  
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β. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων εις βάρος του πραγματικού 
ανταγωνισμού, 

γ. Εάν λήξει η ισχύς των Οικονομικών Προσφορών και δεν δοθούν οι 
απαιτούμενες παρατάσεις από τους διαγωνιζομένους. 

14.3. Ο διαγωνισμός μπορεί επίσης να ματαιωθεί, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ, ιδίως εάν: 

α. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

β. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε κριθεί μη ικανοποιητικός, 

γ. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί οικονομικά ασύμφορο, 

δ. Η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την ΣΤΑΣΥ. 

14.4. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 
μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του διαγωνισμού ή/και να 
αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμά του από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΣΤΑΣΥ, ή να αποφασισθεί από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο η επανάληψη 
του διαγωνισμού από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

14.5. Σε κάθε περίπτωση Η ΣΤΑΣΥ μπορεί κατά την ελεύθερη κρίση της να ματαιώσει 
το διαγωνισμό ολικά ή μερικά ή να τον αναβάλει σε οποιοδήποτε στάδιο και για  
οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στους 
συμμετέχοντες τη ματαίωση ή την αναβολή. Κανείς από τους συμμετέχοντες δε 
δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση ούτε δύναται να εγείρει οποιαδήποτε 
απαίτηση για την αιτία αυτή ή για οιανδήποτε άλλη. 

 

15. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των 
αποτελεσμάτων και κατακύρωσης του Διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΣΤΑΣΥ. 

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να υποβάλλει σε 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα σε προθεσμία που θα του ανακοινωθεί, τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά,  που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους:  

α. Με την υπογραφή της Σύμβασης ο κάθε Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού ίσο με 5% επί 
του συνολικού συμβατικού τιμήματος της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Διακήρυξη Υπόδειγμα Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

β. Επίσης, σε περίπτωση κοινοπραξίας ο Ανακηρυχθείς Ανάδοχος θα πρέπει πριν την 
υπογραφή της κάθε Σύμβασης, να υποβάλει Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της 
κοινοπραξίας, όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά: 

• τα ποσοστά συμμετοχής κάθε εταιρείας στην Κοινοπραξία, (ίδιο με αυτό της 
υποβολής προσφοράς) 
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• η από κοινού, αλληλέγγυα και αδιαίρετα ανάληψη της ευθύνης των μελών της 
Κοινοπραξίας έναντι της ΣΤΑΣΥ για κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση του 
Έργου, 

• ο ορισμός του Εκπροσώπου της Κοινοπραξίας απέναντι στην ΣΤΑΣΥ και του 
Αναπληρωτή του. Ο παραπάνω εκπρόσωπος και αναπληρωτής θα ανήκει στο 
στελεχιακό προσωπικό της εταιρείας με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην 
κοινοπραξία. Η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας θα 
συνοδεύεται από δηλώσεις αποδοχής του διορισμού τους από τον εκπρόσωπο και 
από τον αναπληρωτή του. Ο διορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του 
και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να 
εκτείνονται σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι, τα τιμολόγια πληρωμών θα εκδίδονται στο όνομα της 
κοινοπραξίας και θα είναι θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ. 

Αν περάσει η προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει 
τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τα ανωτέρω ή καποια από τα ανωτέρω 
έγγραφα, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να 
καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχή η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη 
διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την 
ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η 
απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την 
αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

16 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Τα ασφάλιστρα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καταβάλλονται σε δύο (2) 
εξάμηνες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο εντός 45 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 

17. ΓΛΩΣΣΑ – ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

17.1 Γλώσσα υποβολής της προσφοράς και της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η 
ελληνική.  Όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα που 
απαιτείται να υποβληθούν και όλη η λοιπή αλληλογραφία θα είναι στην 
ελληνική γλώσσα, εκτός του Λεκτικού Αστικής Ευθύνης το οποίο αφορά το 
POLITICAL VIOLENCE LIABILITY INSURANCE T3L που 
συμπεριλαμβάνεται στο Λεκτικό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής 
Ευθύνης (Παράρτημα V) και των υποδειγμάτων συμμετοχής των 
Αντασφαλιστών («SPECIMEN»). Σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα 
έχουν συνταχθεί σε άλλη, πλην της ελληνικής, επίσημη γλώσσα θα 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, επικυρωμένη από το αρμόδιο 
μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στον κώδικα περί δικηγόρων. 
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17.2 Η σύμβαση καθώς και οι σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και του Αναδόχου θα 
διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

17.3 Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση διαφορών μεταξύ των μερών που θα 
προκύψουν από την παρούσα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της 
Αθήνας. 

 

18 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η προκήρυξη του Διαγωνισμού αυτού έχει σταλεί για δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ) στις 08.07.2015. Η 
ίδια προκήρυξη έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό τύπο στις 
10.07.2015. Επίσης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα Διαύγεια την 
ιδία ημερομηνία. 
Το κόστος της δημοσίευσης επιβαρύνει τη ΣΤΑΣΥ. 



 

 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/15 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (ΤΔ-079/15) 

1. Ο παρών διαγωνισμός αφορά την σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
Αστικής Ευθύνης με ελάχιστο Όριο Ευθύνης Ασφαλιστή αναφορικά με Βλάβη 
ή/και Ζημιά τρίτων για κάθε Ζημιογόνο Γεγονός και για όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ασφάλισης το ποσό των 70.000.000 €.  
Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα υπογραφεί μεταξύ της 
ΣΤΑΣΥ A.E. και της αναδόχου ασφαλιστικής επιχείρησης αφορά χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. 

2. Α) Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται εταιρείες και επιχειρήσεις ή συμπράξεις 
εταιρειών ή/και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλισης από το 
καταστατικό των οποίων σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων 
υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό και οι οποίες:  

• Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
• Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. 
• Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/97. 
Δεκτές επίσης στο διαγωνισμό γίνονται οι συμπράξεις/ κοινοπραξίες μεταξύ 
των παραπάνω εταιρειών ή/ και επιχειρήσεων με οποιοδήποτε συνδυασμό. 

Β) Δεν γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή πρακτόρων, ασφαλειομεσιτών και 
μεσαζόντων εν γένει. 

 Γ) Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί 
σε κάποια από αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πριν την υπογραφή της 
σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη 
της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. 

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν απορίες και ερωτήματα 
σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι την 24/07/2015. Η 
ΣΤΑΣΥ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα και εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή από τους υποψηφίους 
αποριών και ερωτημάτων, θα εκδώσει Τεύχος Διευκρινίσεων. 

4. Τα έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται από: 
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας 

Αθηνάς 67, 10552 Αθήνα 
Τηλ.:  210 3248311 – Fax: 210 3223935 

(εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00) 

5. Το Τεύχος Διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στους διαγωνιζόμενους το οποίο 
μπορούν να το παραλάβουν και από την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr., 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/09/2015 και ώρα 
12.00. Η γλώσσα σύνταξης των υποβολών είναι η Ελληνική. Η αποσφράγιση 
των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:30 στα 
γραφεία της ΣΤΑΣΥΑ.Ε., Αθηνάς 67. 

6. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

7. Α) Οι Διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και για την εκ 
μέρους τους τήρηση των όρων της διακήρυξης, θα πρέπει είτε να καταθέσουν 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, είτε να καταθέσουν ως εγγύηση στο ταμείο της 
ΣΤΑΣΥ Α.Ε. εγγύηση ποσού δέκα εννέα χιλιάδων (19.000,00 €) Ευρώ. 
Β) Με την υπογραφή της Σύμβασης ο κάθε Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού 
ίσο με 5% επί των καθαρών ασφαλίστρων.  

Υποδείγματα των Εγγυητικών Επιστολών δίνονται στα τεύχη του διαγωνισμού. 

8. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα συνολικά ασφάλιστρα για το χρονικό 
διάστημα των δώδεκα (12) μηνών ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων 
πενήντα χιλιάδων (950.000,00 €) ευρώ. Προσφορές που θα υπερβούν τον 
παραπάνω προϋπολογισμό, ανά παράρτημα, δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

9. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για το αντικείμενο του 
παρόντος διαγωνισμού ή για μέρος των ζητούμενων καλύψεων. 

10. Η περίληψη της διακήρυξης έχει δημοσιευθεί και στην επίσημη εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  και αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». 



 

 

 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/15 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 
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Υπόδειγμα Α 

Προς την: 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
Αθηνάς 67 
105 52, Αθήνα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ………………………….. ΓΙΑ ΠΟΣΟ 

€ 19.000,00 € 

 

1.  Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ 
του/της ....................................... (τίθεται η επωνυμία του διαγωνιζομένου) για ποσό ίσο 
με δέκα εννέα χιλιάδων (19.000,00) Ευρώ για τη συμμετοχή του/της στο Διαγωνισμό 
που διενεργεί η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για την ανάθεση του προγράμματος ασφάλισης της 
Αστικής Ευθύνης της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Διαγωνισμός ΤΔ-079/15). 

2.  Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-869 του Αστικού Κώδικα, 
όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα.  

3.  Με την κοινοποίηση σε εμάς σχετικής έγγραφης ειδοποίησής σας, σας δηλώνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε 
εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της ειδοποίησης αυτής στην 
Τράπεζά μας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο το ποσό της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας. 

4. Για την καταβολή της παρούσας εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεσή του ως άνω διαγωνιζομένου ούτε θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή του διαγωνιζομένου αυτού στη 
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή 
τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας υπέρ του ως άνω διαγωνιζομένου 
ισχύει μέχρι τις ΧΧ.ΧΧ.2015. Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι απέναντί σας για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης 
μέχρι να επιστραφεί στην τράπεζά μας η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. 

6. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με την παρούσα εγγύηση ή με 
οποιαδήποτε πληρωμή με βάση την εγγύηση αυτή, θα επιλύεται από τα αρμόδια 
ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας. 

7. Δηλώνουμε ομοίως, ότι με την έκδοση της παρούσας δεν γίνεται υπέρβαση των ορίων 
που έχουν τεθεί και ισχύουν για την τράπεζά μας σε ότι αφορά τις εκδιδόμενες από 
εμάς εγγυητικές επιστολές. 
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Υπόδειγμα Β 

To: 
URBAN RAIL TRANSPORT SA 
67  Athinas Str. 
Athens 10552 

LETTER OF GUARANTEE No ........……….......... FOR AN AMOUNT OF 

€ 19.000,00 

1. We hereby advice you that we explicitly, irrevocably and unreservedly guarantee, 
being liable toward yourself in full and as debtors, in favor of 
………………………………………….… (name of the company) for an amount of 
………………….. (19.000,00 €) Euro for its participation in the tendering procedure 
issued by URBAN RAIL TRANSPORT SA for the award of the civil liability contract of 
Urban Rail Transport SA (Tender ΤΔ-079/15). 

2. We explicitly and unreservedly waive our right to object invoking the benefit of 
division and discussion, our right to raise against you all the objections of the principal 
debtor, including even the non-personal ones and, in particular, any other objection 
falling within articles 852-856, 862-869 of the Greek Civil Code, as well as our rights 
that may arise from the aforementioned articles. 

3. Upon communication to our Bank of your relevant notice, we state that we hereby 
undertake the explicit obligation, to pay to you within five (5) days from the 
communication of the said notice to our Bank, without any objection all the amount 
covered by this guarantee, according to your instructions.  

4. For the payment of the subject guarantee, no authorization, action or concurrence by 
the above mentioned tendered, is required, nor shall any consideration be given to any 
objection or reservation or recourse of the said tenderer to arbitration or to the courts, 
requesting the non payment of this guarantee or the placing of this guarantee under 
court sequestration. 

5. We further declare that this guarantee in favor of the above mentioned tenderer shall 
remain in force until ΧΧ.ΧΧ.2015. During all that time period we shall remain under 
the obligation to directly pay to you the guarantee amount, until this letter of 
guarantee is returned to our Bank with a written statement that you release us from the 
subject guarantee. 

6. Any dispute that may arise with regard to this guarantee or to any payment there 
under shall be settled by the competent courts of Athens Greece. 

7. We, moreover, state that by the issue of this guarantee there is no exceeding of the 
limits that have been set and are applicable to our Bank with regard to the letters of 
guarantee issued by ourselves. 

 

 

 

 



 

 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/15 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 
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Υπόδειγμα Α 

Προς την: 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
Αθηνάς 67 
105 52, Αθήνα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ......……….......... ΓΙΑ ΠΟΣΟ 

......……….........Ευρώ. 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ 
…………………………………..…για ποσό ……………………………………….  Στο ως άνω 
ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή εκτέλεση των όρων της μεταξύ της ΣΤΑ.ΣΥ 
Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας σύμβασης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης της ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ  (ΤΔ-079/15) 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από 
τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα. 

3. Σε περίπτωση που, αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα 
μας γνωστοποιήσετε ότι η υπέρ ης η παρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκπλήρωσε την 
υποχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αναφέρεται ανωτέρω, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλλουμε αυθημερόν, με την κοινοποίηση στην Τράπεζά μας της σχετικής 
ειδοποίησής σας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση της υπέρ ης η παρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 
δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό 
δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας 
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση.  Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία ως προς την εγγύηση αυτή η τις σχετικές 
πληρωμές, η διαφορά θα επιλύεται στα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

Βεβαιούμε επίσης ότι, με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής, δεν υφίσταται 
παράβαση των διατάξεων που αφορούν το καθορισμό ανώτατου ορίου για την έκδοση 
εγγυητικών επιστολών από τη Τράπεζα μας. 
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Υπόδειγμα B 

To: 
URBAN RAIL TRANSPORT SA 
67  Athinas Str. 
Athens 10552 

 

LETTER OF GUARANTEE No ......……….......... FOR AN AMOUNT OF 

......………..........Euro 

1.  We hereby advice you that we explicitly, irrevocably and unreservedly guarantee, 
being liable toward yourself in full and as debtors, in favour of (name of the company) 
for an amount of ………………………….. (………………€.).  Our liability is confined to 
the aforementioned amount for the good performance of the terms of the Agreement 
concluded between URBAN RAIL TRANSPORT SA and the above mentioned 
company for the provision of the civil liability contract of Urban Rail Transport SA 
(Tender ΤΔ-003 /12). 

2.  We explicitly and unreservedly waive our right to object invoking the benefit of 
division and discussion, our right to raise against you all the objections of the principal 
debtor, including even the non-personal ones and, in particular, any other objection 
falling within articles 852-856, 862-864 and 866-869 of the Greek Civil Code, as well as 
our rights that may arise from the aforementioned articles. 

3.  In case you come to hold the opinion, according to your free and unbiased judgment, 
which you have to communicate to us, that the above mentioned company has not 
fulfilled its obligations in relation to the good performance of the Contract mentioned 
above, we affirm that we hereby commit ourselves to same day payment, upon receipt 
of your communication by the Bank, without any objection, of all or part of the amount 
covered by this guarantee, according to your instructions.  

4.  For the payment of the subject guarantee, no authorization, action or concurrence by 
the above mentioned company, is required, nor shall any consideration be given to any 
objection or reservation or recourse of the said company to arbitration or to the courts, 
requesting the non payment of this guarantee or the placing of this guarantee under 
court sequestration. 

5.  We further declare that our guarantee shall remain in full force until this letter of 
guarantee is returned to our Bank with a written statement that you release us from the 
subject guarantee.  Until that time we shall remain under the obligation to directly pay 
to you the guarantee amount. 

6.  Any dispute that may arise with regard to this guarantee or to any payment 
thereunder, shall be settled by the competent courts of Athens Greece. 

We, moreover, state that by the issue of this guarantee there is no exceeding of the limits that 
have been set and are applicable to our Bank with regard to the letters of guarantee issued by 
ourselves. 



 

 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/15 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ 
 

 

1) Συμβαλλόμενος / Λήπτης της Ασφάλισης 

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 

 

2) Διεύθυνση 

Αθηνάς 67, Αθήνα 10552 

 

3) Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. 

099939745 – Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 

 

4) Ασφαλιζόμενος 

“ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.” (ΣΤΑΣΥ ΑΕ): 
4.1 ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΑΜΕΛ ως η εταιρεία λειτουργίας ή/και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε 
υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη του ασφαλισμένου δικτύου υπογείου 
σιδηρόδρομου Αθηνών υπό την επωνυμία “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.”  και/ή όλες 
οι συνεργαζόμενες και/ή θυγατρικές της εταιρείες συμπεριλαμβανομένων όλων 
των πιθανών εργολάβων και/ή υπεργολάβων αυτών, υπό την ιδιότητά τους 
αποκλειστικά σε σχέση με την ασφαλισμένη Επαγγελματική Δραστηριότητα, 
έκαστου για τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και οποιοδήποτε 
μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος, υπάλληλο, αλλά μόνο ενώ 
αυτοί ενεργούν με αυτή τους την ιδιότητα στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 
Επίσης, συνασφαλισμένοι θεωρούνται οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ και/ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ και/ή το ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ μόνο σε ότι αφορά την ευθύνη που απορρέει υπό την ιδιότητα τους 
ως προστήσαντες της ΣΤΑΣΥ αναφορικά με την χρήση από την ΣΤΑΣΥ  του 
σταθμού που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών 
(ΑΙΑ). 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον ΟΣΕ ως ιδιοκτήτη της υποδομής στο τμήμα 
Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο 
 

4.2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΗΣΑΠ ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του δικτύου του 
ηλεκτρικού σιδηρόδρομου συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, 
οχημάτων και εν γένει υλικών και μέσων, και/ή όλες οι συνεργαζόμενες και/ή 
θυγατρικές του εταιρείες συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών εργολάβων 
και/ή υπεργολάβων αυτών, υπό την ιδιότητά τους αποκλειστικά σε σχέση με την 
ασφαλισμένη Επαγγελματική Δραστηριότητα, έκαστου για τα αντίστοιχα 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ 

ΤΔ-079-15 ΤΔ(ΙV)-2/22 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και οποιοδήποτε μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος, υπάλληλο, αλλά μόνο ενώ αυτοί ενεργούν με 
αυτή τους την ιδιότητα στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 
 
4.3 ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ ΤΡΑΜ (ΣΤΑΣΥ Α.Ε./ΤΡΑΜ) ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του 
δικτύου αστικών τροχιοδρόμων – τραμ συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων, οχημάτων και εν γένει υλικών και μέσων, και/ή όλες οι 
συνεργαζόμενες και/ή θυγατρικές του εταιρείες συμπεριλαμβανομένων όλων 
των πιθανών εργολάβων και/ή υπεργολάβων αυτών, υπό την ιδιότητά τους 
αποκλειστικά σε σχέση με την ασφαλισμένη Επαγγελματική Δραστηριότητα, 
έκαστου για τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και οποιοδήποτε 
μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος, υπάλληλο, αλλά μόνο ενώ 
αυτοί ενεργούν με αυτή τους την ιδιότητα στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 
Επίσης, συνασφαλισμένη θα θεωρείται και η ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε. αναφορικά με 
την χρήση  των εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε./ΤΡΑΜ που βρίσκεται στην 
κατοχή της. 

 

5) Περίοδος Ασφάλισης 

Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου. 

6) Επαγγελματική Δραστηριότητα 
6.1   ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΑΜΕΛ 

1. Λειτουργία και εκμετάλλευση των γραμμών 1 του ηλεκτρικού 
σιδηροδρόμου, 2 & 3 του δικτύου υπογείου σιδηροδρόμου Αθηνών και 
του τραμ, καθώς και οποιωνδήποτε τμημάτων θα παραδοθούν 
μελλοντικά συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών βοηθητικών 
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τα ανωτέρω, των σταθμών 
αυτοκινήτων (parking) και των Αμαξοστασίων., 

2. Επισκευή και συντήρηση μέσων μεταφοράς, τροχαίου υλικού εν γένει 
και συστημάτων. 

3. Χρήση και λειτουργία των γραφείων της Εταιρείας. 
4. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εκ μέρους του Ασφαλισμένου όπως: 

τροφοδοσία, κοινωνικές / αθλητικές & λοιπές δραστηριότητες 
αναψυχής για το προσωπικό του, ασφάλεια, μεταφορά  με ασθενοφόρο 
Α’ Βοηθειών, πυρόσβεση, ιδιωτική φυσική εργασία που αναλαμβάνεται 
με την έγκριση του Ασφαλισμένου, και την κατοχή ή χρήση ακινήτων 
εγκαταστάσεων καθώς και τυχόν επισκευών και εργασιών συντήρησης 
αυτών.  

5. Λειτουργία σε υποδομή του ΕΔΙΣΥ (ΟΣΕ) στο τμήμα Δουκίσης 
Πλακεντίας-Αεροδρόμιο με την εκμετάλλευση συρμών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ 
ΑΜΕΛ. 

 
6.2   ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΗΣΑΠ 

1. Λειτουργία και εκμετάλλευση των γραμμών 1 του ηλεκτρικού 
σιδηροδρόμου, 2 & 3 του δικτύου υπογείου σιδηροδρόμου Αθηνών και 
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του τραμ, καθώς και οποιωνδήποτε τμημάτων θα παραδοθούν μελλοντικά 
συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών βοηθητικών υποστηρικτικών 
εγκαταστάσεων για τα ανωτέρω, των σταθμών αυτοκινήτων (parking) και 
των Αμαξοστασίων., 

2. Επισκευή και συντήρηση μέσων μεταφοράς, τροχαίου υλικού εν γένει και 
συστημάτων. 

3. Χρήση και λειτουργία των γραφείων της Εταιρείας. 
4. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εκ μέρους του Ασφαλισμένου όπως: 

τροφοδοσία, κοινωνικές / αθλητικές & λοιπές δραστηριότητες αναψυχής 
για το προσωπικό του, ασφάλεια, μεταφορά  με ασθενοφόρο Α’ Βοηθειών, 
πυρόσβεση, ιδιωτική φυσική εργασία που αναλαμβάνεται με την έγκριση 
του Ασφαλισμένου, και την κατοχή ή χρήση ακινήτων εγκαταστάσεων 
καθώς και τυχόν επισκευών και εργασιών συντήρησης αυτών. 

 
6.3 ΣΤΑΣΥ Α.Ε./ΤΡΑΜ  

1. Λειτουργία και εκμετάλλευση των γραμμών 1 του ηλεκτρικού 
σιδηροδρόμου, 2 & 3 του δικτύου υπογείου σιδηροδρόμου Αθηνών και 
του τραμ, καθώς και οποιωνδήποτε τμημάτων θα παραδοθούν μελλοντικά 
συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών βοηθητικών υποστηρικτικών 
εγκαταστάσεων για τα ανωτέρω, των σταθμών αυτοκινήτων (parking) και 
των Αμαξοστασίων. 

2. Επισκευή και συντήρηση μέσων μεταφοράς, τροχαίου υλικού εν γένει και 
συστημάτων. 

3. Χρήση και λειτουργία των γραφείων της Εταιρείας. 
4. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εκ μέρους του Ασφαλισμένου όπως: 
τροφοδοσία, κοινωνικές / αθλητικές & λοιπές δραστηριότητες αναψυχής 
για το προσωπικό του, ασφάλεια, μεταφορά  με ασθενοφόρο Α’ Βοηθειών, 
πυρόσβεση, ιδιωτική φυσική εργασία που αναλαμβάνεται με την έγκριση 
του Ασφαλισμένου, και την κατοχή ή χρήση ακινήτων εγκαταστάσεων 
καθώς και τυχόν επισκευών και εργασιών συντήρησης αυτών. 

 

7) Αντικείμενο Ασφάλισης 

Οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά που μπορεί να προκύψει από 
την επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων, 
μεταφερόμενων επιβατών και συνεργαζόμενων φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων με οποιαδήποτε συμβατική σχέση και αν συνδέονται με τον 
ασφαλιζόμενο, αλλά μόνο όταν δεν λειτουργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους,  καθώς και των τμημάτων / γραμμών που θα του παραδοθούν μετά την 
έναρξη λειτουργίας αυτών, καθώς και από όλες τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, 
γραφείων διοίκησης και οπουδήποτε αλλού ασκεί δραστηριότητα εντός 
Ελληνικής Επικράτειας. 

 

8) Βάση Ασφάλισης 

Claims Made and Reported με  
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Εκτεταμένη Περίοδο Αναγγελίας / Δήλωσης Απαιτήσεων : 24 μήνες  και  

Ημερομηνία Αναδρομικής Κάλυψης 
 Για τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. / ΑΜΕΛ: 30.06.2006 

 Για τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. / ΗΣΑΠ: 09.07.2012 

 Για τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. / ΤΡΑΜ: 09.07.2012 

Ειδικά για την κάλυψη Αστικής Ευθύνης Πολιτικής Βίας ορίζεται ως 
ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η 03.11.2013. 

 

9) Όρια Ευθύνης Ασφαλιστή 

Ελάχιστο όριο ευθύνης € 70.000.000 για κάθε Ζημιογόνο Γεγονός και για όλη τη 
διάρκεια της περιόδου ασφάλισης 

 

10)   Έκταση κάλυψης 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ σύμφωνα με το ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ι και 
τις ακόλουθες επεκτάσεις : 

 Ευθύνη ενοικιαστών έναντι ιδιοκτήτη  

 Ευθύνη Μόλυνσης / Ρύπανσης :  μόνο αιφνίδια και απρόβλεπτη μόλυνση 
/ ρύπανση, (εξαιρουμένης της μόλυνσης που οφείλεται σε Τρομοκρατική 
Ενέργεια) συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων απορρύπανσης. 
Επιμέρους όριο ευθύνης αποζημίωσης, μέχρι €5.000.000 ανά ζημιογόνο 
γεγονός και €10.000.000 συνολικά για όλη τη διάρκεια της Περιόδου 
Ασφάλισης.  

 Υπερβάλλουσα Αστική Ευθύνη από Αυτοκινούμενα μέσα καθ’ υπέρβαση 
των νομίμων υποχρεωτικών ή ήδη ασφαλισμένων ορίων (DIL), για 
ιδιόκτητα και μη αυτοκινούμενα οχήματα καθώς και για οχήματα εντός 
αμαξοστασίου μέχρι €3.000.000 ανά γεγονός και €6.000.000 ανώτατο. 

 Προσωπική Ευθύνη Διευθυντών, συνεταίρων, εργαζομένων και των 
συγγενών πρώτου βαθμού που τους συνοδεύουν (σύζυγοι και τέκνα) κατά 
τη διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών. 

 Αυτόματη κάλυψη Ευθύνης από νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία. 

 Κάλυψη καθ’ υπέρβαση ισχυόντων ασφαλιστηρίων εργολάβων / 
υπεργολάβων (DIC / DIL) μέχρι του ποσού των €2.000.000 ανά ζημιογόνο 
γεγονός και €4.000.000 συνολικά κατ’ έτος. «Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ υποχρεώνει 
τους εργολάβους και τους υπεργολάβους να έχουν σε ισχύ συμβόλαια 
Ευθύνης, συνεπεία των εργασιών τους με ελάχιστο όριο το ποσό των Ευρώ 
250.000» 

 Ευθύνη εκ του μεταφερόμενου φορτίου μέχρι € 500.000 ανά γεγονός και 
€1.000.000 ανώτατο. 
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 Επιπρόσθετες δαπάνες – Δικαστικά και έξοδα υπεράσπισης εντός των 
ορίων ευθύνης αποζημίωσης. 

 Διασταυρούμενες Ευθύνες. 

 Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση (ως τρίτοι θεωρούνται και οι 
εργαζόμενοι). 

 Λειτουργία ανυψωτικών μηχανημάτων, φόρτωση / εκφόρτωση, 
ανελκυστήρες/κυλιόμενες κλίμακες. Εξαιρούνται γερανογέφυρες, tower-
cranes και συναφή βαρέα οχήματα. 

 Ευθύνη από την εκτέλεση μικροεργασιών βελτίωσης, ανακαίνισης  και 
επισκευών των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου. Εργασίες επέμβασης 
φέροντος οργανισμού σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτουν στην παρούσα 
επέκταση. 

 Ευθύνη από την λειτουργία των χώρων στάθμευσης. 

 Κάλυψη αποθετικών ζημιών μέχρι €2.000.000 ανά γεγονός και ανώτατο. 

Διευκρινίζεται ότι οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν εξαιρούνται και ως εκ τούτου 
συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο: 

 Ευθύνη από πτώση επιγραφών και διαφημιστικών πινακίδων. 

 Ευθύνη από φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα. 

 Ευθύνη από διαρροή ή/και διάρρηξη σωληνώσεων. 
 Ευθύνη για Ζημιά σε υφιστάμενες υπόγειες καλωδιώσεις, σωληνώσεις και 
άλλες υπόγειες δημόσιες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. 

 Παραίτηση από αναγωγικά δικαιώματα κατά των συνασφαλιζομένων. 

 Ευθύνη ενοικιαστών έναντι γειτόνων 

 

2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ σύμφωνα με το ΛΕΚΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ι μέχρι €10.000.000 για κάθε Ζημιογόνο Γεγονός και €20.000.000 
συνολικά κατ’ έτος μόνο για τα αντικείμενα που ο ασφαλιζόμενος κατασκευάζει 
ή/ και εισάγει ή/ και εκμεταλλεύεται, 

 

3. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ σύμφωνα με τον Ειδικό Όρο Αστικής Ευθύνης 
Εργοδότη του ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ι μέχρι του ποσού των €1.000.000 για 
κάθε Ζημιογόνο Γεγονός και €2.000.000 συνολικά κατ’ έτος.  

Πλέον της ακόλουθης επέκτασης : 

 καλύπτονται και οι εργαζόμενοι με ΔΠΥ αποκλειστικά και μόνο για ηθική 
βλάβη και ψυχική οδύνη. 

4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ  
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οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά για την οποία ο 
ασφαλιζόμενος μπορεί να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνος ή/και υπόχρεος να 
καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους, επιβάτες ή μη, η οποία προέρχεται συνεπεία   

• Τρομοκρατικών ενεργειών  

• Σαμποτάζ 

• Οχλαγωγιών 

• Απεργιών 

• Πολιτικών ταραχών 

• Κακόβουλων ενεργειών 

σύμφωνα με το ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΙI (POLITICAL VIOLENCE LIABILITY 
INSURANCE T3L amended) με όριο ευθύνης €10.000.000 για κάθε Ζημιογόνο 
Γεγονός και €20.000.000  συνολικά κατ’ έτος. 

 

11) Γεωγραφικά Όρια 

• Ελληνική Επικράτεια 

• Παγκοσμίως (εξαιρουμένων ΗΠΑ/ΚΑΝΑΔΑ) αναφορικά με την 

o Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Εργοδότη 

o κάλυψη Προσωπικής Ευθύνης του προσωπικού του ασφαλιζομένου και των 
συνοδών αυτών μελών των οικογενειών τους, σε συνάρτηση με την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

 

12) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία 

Ελληνικό/ Δικαστήρια Αθηνών 

 

13) Απαλλαγή 

Το ποσό αυτό βαρύνει τον ασφαλισμένο και αφαιρείται από το τελικό ποσό της 
οφειλόμενης αποζημίωσης. Συγκεκριμένα για ζημιές από  

 Πολιτική Βία 

Απαλλαγή:  €100.000 ανά ζημιογόνο γεγονός  

 Μόλυνση/Ρύπανση 

Απαλλαγή: €100.000 ανά ζημιογόνο γεγονός 

 Λοιπές Αιτίες 

Μέγιστο όριο απαλλαγής: €100.000 ανά ζημιογόνο γεγονός 
 

Διευκρινίζεται ότι  

- για την Αστική Ευθύνη Εργοδότη ισχύει ό,τι ορίζει η νομοθεσία. 
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- για την τροφική δηλητηρίαση δεν εφαρμόζεται απαλλαγή. 

 

14) Ποσοστό επιστροφής ασφαλίστρων λόγω μη ζημίας (No Claim Bonus)   

Ελάχιστο ποσοστό επιστροφής λόγω μη ζημίας 2,5% με εκτιμώμενο δείκτη 
ζημιών 30% για την ετήσια διάρκεια 
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 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΛ 

Έσοδα 2013 : 149.449.143,00 € (αφορά και τους τρείς 
παλαιούς φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Έσοδα 2014 : 138.325.914,00 € (αφορά και τους τρείς 
παλαιού φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Προβλεπόμενα 
έσοδα 2015 

: 141.700.000,00 € (αφορά και τους τρείς 
παλαιού φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Σημείωση: Το 2014, 2015 η ΣΤΑΣΥ δεν θα 
λάβει κρατική επιχορήγηση, η οποία 
περιλαμβάνονταν στα έσοδα των 
προηγούμενων ετών. 

Ημερήσιος αριθμός 
επιβιβάσεων 2013 

: 557.823 

Ημερήσιος αριθμός 
επιβιβάσεων  2014 

: 600.000 

Αριθμός 
εργαζομένων 

: 2408 άτομα (αφορά και τους τρείς παλαιού 
φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) των 
οποίων οι ειδικότητες αναλύονται ως εξής: 

  Διοικητικοί υπάλληλοι: 398 

Τεχνικοί : 708 

Λειτουργία (οδηγοί, υπεύθυνοι σταθμών, 
εκδότες, έλεγχος κλπ) : 1302 

Μισθοδοσία έτους 
2013 

: 72.400.000,00 € (αφορά και τους τρείς παλαιού 
φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Μισθοδοσία έτους 
2014 

: 73.542.126,00 € (αφορά και τους τρείς παλαιού 
φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Αριθμός Γραμμών 
σε Λειτουργία 

: Γραμμές 2 και 3 (συνολικά 36 χλμ)  

Ιστορικό ζημιών :  

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Στις 12/4/2011 από πτώση στη γραμμή επιβάτη 
προκλήθηκε σωματική βλάβη και ακρωτηριασμός. 

Στις 19/12/2012 επιβάτης κινούμενος εντός 
σήραγγας παρασύρθηκε από τον διερχόμενο 
συρμό με αποτέλεσμα το θάνατο του. 

Στις 01/04/2013 επιβάτης παρασύρθηκε από 
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διερχόμενο συρμό με αποτέλεσμα το θάνατό του. 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

Μηδενικό 

Λειτουργία 
Συνεργείων 

: Χρησιμοποιούνται για επισκευές συρμών και 
εγκαταστάσεων καθώς και για παραγωγή 
ιδιοκατασκευών (η αξία αυτών δεν 
υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών) 

Η ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ/ΑΜΕΛ 
μεταφέρει φορτία 
για την 
εξυπηρέτηση του 
συστήματος με τα 
κάτωθι 
αυτοκινούμενα 
μηχανήματα η μη 
ιδιοκτησίας Α.Μ η 
ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΑΜΕΛ : 

 

:  Τριαξονικό φορτηγό στο οποίο είναι 
προσαρμοσμένος γερανός  

 Όχημα τύπου UNIMOC  

 Λοκομοτίβες( 3 τον αριθμό )  γραμμής με 
παρελκόμενα βαγόνια(16 τον αριθμό)    

 Κλαρκ (10 τον αριθμό )  

 Τραβέρσα μεταφοράς βαγονιών  

 Γερανογέφυρες 5 ,10 ,1 και 1,5 Τόνων  

 Λαστιχοφόρος γερανός 15Τ 

Όριο ευθύνης 
υπεργολάβων της 
ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ ΑΜΕΛ   

: Στα συναπτόμενες συμβάσεις μεταξύ ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ/ΑΜΕΛ και υπεργολάβων προβλέπεται  η 
προσκόμιση από αυτούς προ της υπογραφής των 
συμβάσεων, ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής 
ευθύνης  των οποίων το όριο ευθύνης ποικίλει 
ανάλογα με το αντικείμενο των παρεχομένων 
υπηρεσιών . 

Τα όρια αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 
είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα : 

Α) Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε 
πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων : 
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) 
Ευρώ. 

Β) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ’ 
άτομο και ατύχημα : τετρακόσιες χιλιάδες 
(400.000,00) Ευρώ. 

Γ) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά 
από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των παθόντων : τετρακόσιες χιλιάδες 

(400.00,00) Ευρώ. 
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Δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη 
τη διάρκεια της ασφάλειας ένα εκατομμύριο 
(1.000.000,00) Ευρώ. 

Κατά κύριο λόγο το αντικείμενο των 
υπεργολάβων μας αφορά την φύλαξη, τον 
καθαρισμό του συστήματος και συντηρήσεις 
του εξοπλισμού του δικτύου . 

Ευθύνη της ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ/ ΑΜΕΛ 

: Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την λειτουργία 
και συντήρηση των συρμών και των εν γένει 
εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει ελέγχους 
ασφαλείας, προληπτική συντήρηση, 
αποκατάσταση ζημιάς ή βλάβης  ή κακού 
σχεδιασμού που οφείλονται στην 
φυσιολογική λειτουργία. 

Επίσης η εταιρία εντός των χώρων, των 
σταθμών ή των χώρων των γραφείων 
διοργανώνει ή φιλοξενεί εκθέσεις διαφόρων 
αντικειμένων, εκδηλώσεις κ.λ.π.  

Μέτρα προστασίας : Όλες οι εγκαταστάσεις και οι σταθμοί 
φυλάσσονται σε 24ωρη βάση από ιδιωτική 
εταιρεία security, και μαγνητοσκοπούνται 
από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) 

Λειτουργία δικτύου : Από 05:30 έως 01:00 καθημερινά, Παρασκευή 
και Σάββατο επέκταση ωραρίου έως 2:30. 
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ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΜ 

Έσοδα έτους 2013 : 149.449.143,00 € (αφορά και τους τρείς 
παλαιού φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Έσοδα 2014 : 138.325.914,00 € (αφορά και τους τρείς 
παλαιού φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Προβλεπόμενα 
έσοδα 2015 

: 141.700.000,00 € (αφορά και τους τρείς 
παλαιού φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Σημείωση: Το 2014, 2015 η ΣΤΑΣΥ δεν θα 
λάβει κρατική επιχορήγηση, η οποία 
περιλαμβάνονταν στα έσοδα των 
προηγούμενων ετών. 

Ημερήσιος αριθμός 
επιβιβάσεων 2012 

: 52.400 

Ημερήσιος αριθμός 
επιβιβάσεων  2013 

: 50.000 

Αριθμός 
εργαζομένων 

: 2408 άτομα (αφορά και τους τρείς παλαιού 
φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) των 
οποίων οι ειδικότητες αναλύονται ως εξής: 

  Διοικητικοί υπάλληλοι: 398 

Τεχνικοί : 708 

Λειτουργία (οδηγοί, υπεύθυνοι σταθμών, 
εκδότες, έλεγχος κλπ) : 1302 

Μισθοδοσία έτους 
2013 

: 72.400.000,00 € (αφορά και τους τρείς παλαιού 
φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Μισθοδοσία έτους 
2014 

: 73.542.126,00 € (αφορά και τους τρείς παλαιού 
φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Αριθμός Γραμμών 
σε Λειτουργία 

: 1 γραμμή συνολικά 25,9 χλμ 

Ιστορικό ζημιών : ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

1. Αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών για θανάσιμο τραυματισμό άνδρα.  
Αιτούμενο συνολικό ποσό 317.802,89€.  Η 
υπόθεση εξεδικάσθει και επιδίκασε 
πρωτόδικα το συνολικό ποσό των 51.137,15 €.  
Ασκήθηκε έφεση. 

2. Αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών για τραυματισμό γυναίκας.  
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Αιτούμενο ποσόν 23.392,95 €.  Η υπόθεση 
εκδικάσθηκε και η αγωγή απερρίφθη.  
Πιθανόν η αντίδικος να επανέλθει με έφεση. 

3. Αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών για θανάσιμο τραυματισμό άντρα 
από τραμ.  Αιτούμενο συνολικό ποσό 
473.040,00 €.  Η υπόθεση έπρεπε να 
εκδικασθεί, αλλά ματαιώθηκε.  Πιθανόν οι 
αντίδικοι να επανέλθουν με κλήση για νέα 
δικάσιμο. 

4. Αγωγή  στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών για τραυματισμό γυναίκας εντός του 
τραμ.  Αιτούμενο ποσό 25.330,36 €.  Η 
υπόθεση εκδικάσθηκε και περιμένουμε 
απόφαση. 

5. Αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών για τραυματισμό άντρα από τραμ.  
Αιτούμενο ποσό 1.430.776,87 €.  Εφ’ άπαξ και 
περιοδικές παροχές 1.907 € το μήνα από 
12.07.2009 μέχρι ηλικίας 85 ετών.  Η υπόθεση 
εκδικάσθηκε και επιδίκασε στον ενάγοντα εφ’ 
άπαξ ποσό 131.171,19 €.  Πιθανόν θα 
ασκηθούν εκατέρωθεν εφέσεις. 

6. Αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών για τραυματισμό άντρα από τραμ.  
Αιτούμενο ποσό 459.920,00 €.  Η υπόθεση θα 
εκδικασθεί μετά από προσεπίκληση των 
ασφαλιστικών εταιρειών στις 26.03.2015. 

7. Αγωγή  στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών για τραυματισμό γυναίκας εντός 
τραμ.  Αιτούμενο ποσό 61.949,62 €.  Η 
υπόθεση εκδικάσθηκε και το Δικαστήριο 
επεδίκασε στην ενάγουσα ποσό 8.114,00 €.  
Ασκήθηκε έφεση. 

8. Αγωγή ΙΚΑ στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών για θανάσιμο 
τραυματισμό άνδρα. Αιτούμενο ποσό 
23.462,81 €.  Η υπόθεση θα εκδικασθεί στις 
27.02.2014 

9. Αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών για τραυματισμό γυναίκας  από 
τραμ.  Αιτούμενο ποσό 150.346,39 €.  Η 
υπόθεση θα εκδικασθεί στις 22.10.2015 
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10. Αγωγή πρωτοβάθμιων συγγενών στο 
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά 
«ΤΡΑΜ ΑΕ», για θανάσιμο τραυματισμό του 
πατέρα τους.  Οι ενάγουσες ζητούν 
αποζημίωση το συνολικό ποσό της οποίας 
αποτιμάται στις 118.800,00 €.  Η υπόθεση θα 
εκδικασθεί στις 24.03.2016. 

11. Για το διάστημα 24/11/2014 έως 
20/5/2015 πλήθος αναγγελιών 8 από τις 
οποίες 2 αφορούσαν σε υλικές ζημιές και 6 σε 
σωματικές βλάβες 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

Μηδενικό 

Όριο ευθύνης 
υπεργολάβων της 
ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΤΡΑΜ    

: Στα συναπτόμενες συμβάσεις μεταξύ ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ/ΤΡΑΜ και υπεργολάβων προβλέπεται  η 
προσκόμιση από αυτούς προ της υπογραφής των 
συμβάσεων   , ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής 
ευθύνης  των οποίων το όριο ευθύνης ποικίλει 
ανάλογα με το αντικείμενο των παρεχομένων 
υπηρεσιών . 

Τα όρια αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 
είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα : 

Α) Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε 
πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων : 
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) 
Ευρώ. 

Β) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ’ 
άτομο και ατύχημα : τετρακόσιες χιλιάδες 
(400.000,00) Ευρώ. 

Γ) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά 
από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των παθόντων : τετρακόσιες χιλιάδες 
(400.00,00) Ευρώ. 

Δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη 
τη διάρκεια της ασφάλειας ένα εκατομμύριο 
(1.000.000,00) Ευρώ. 

Κατά κύριο λόγο το αντικείμενο των 
υπεργολάβων μας αφορά την φύλαξη, τον 
καθαρισμό του συστήματος και συντηρήσεις 
του εξοπλισμού του δικτύου . 
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Ευθύνη της ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ/ΤΡΑΜ 

: Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την λειτουργία 
και συντήρηση των τραμ και των εν γένει 
εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει ελέγχους 
ασφαλείας, προληπτική συντήρηση, 
αποκατάσταση ζημιάς ή βλάβης  ή κακού 
σχεδιασμού που οφείλονται στην 
φυσιολογική λειτουργία. 

 

Μέτρα προστασίας : Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΤΡΑΜ λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την:  

• Αποτελεσματική διαχείριση των ελέγχων 
ασφάλειας του δικτύου και τη δημιουργία 
αίσθησης ασφάλειας στο επιβατικό κοινό και 
στο προσωπικό της, καθώς και τη διαφύλαξη 
της εταιρικής περιουσίας, παρέχοντας υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών ασφαλείας, κυρίως μέσω 
στατικής φύλαξης, περιπολιών και διαχείρισης 
πλήθους 

• Οργάνωση και συντονισμό των ενεργειών του 
υφιστάμενου προσωπικού για την 
αντιμετώπιση των περιστατικών που αφορούν 
σε θέματα ασφάλειας (μέχρι την ανάληψη της 
διαχείρισής τους από τις Υπηρεσίες Εκτάκτου 
Ανάγκης όταν απαιτείται η παρουσία τους), 
καθώς και για όσα περιστατικά ζητηθεί η 
συνδρομή τους από το Κέντρο Ελέγχου 
Λειτουργίας 

Αναλυτικότερα τα μέτρα ασφαλείας 
διασφαλίζονται από εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο: 

 Φυλάσσει στατικά τις πύλες εισόδου-εξόδου στο 
χώρο του Αμαξοστασίου 

 Εκτελεί περιπολίες και ελέγχους ασφάλειας στις 
εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου και στα 
σταθμευμένα οχήματα εντός του χώρου, στα 
πλαίσια της προστασίας ανθρώπων και της 
διαφύλαξης της εταιρικής περιουσίας, βάσει 
των εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχων και 
τυχόν εκτάκτων αλλαγών που επιφέρει σε αυτά 
ο Συντονιστής Εποπτείας Ασφάλειας 

 Ελέγχει την είσοδο και έξοδο κάθε ατόμου και 
οχήματος που εισέρχεται ή εξέρχεται στο ή από 
το χώρο του Αμαξοστασίου 
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 Ενημερώνει τους επισκέπτες (άτομα που δεν 
αποτελούν προσωπικό της εταιρίας) για το 
χώρο στάθμευσης των οχημάτων τους, τους 
παραδίδει την «κάρτα επισκέπτη», τους 
καθοδηγεί προς το χώρο επίσκεψης και τους 
χορηγεί τις απαραίτητες οδηγίες σε θέματα 
εξόδου από το Αμαξοστάσιο, ασφάλειας και 
εκκένωσης 

 Εκτελεί περιπολίες στο δίκτυο Τραμ βάσει των 
προγραμμάτων ελέγχων και των εκτάκτων 
αλλαγών που επιφέρει σε αυτά ο Υπεύθυνος 
Βάρδιας Εποπτείας Δικτύου. Επιτηρεί και 
εκτελεί ελέγχους ασφάλειας στις εγκαταστάσεις 
του δικτύου (στάσεις, τροχιόδρομος) και στα 
οχήματα τραμ στα πλαίσια της προστασίας 
ανθρώπων και της διαφύλαξης της εταιρικής 
περιουσίας 

 Εντοπίζει τα επικίνδυνα σημεία στο δίκτυο και 
φθορές/ζημιές εξοπλισμού και συστημάτων, με 
σκοπό την άμεση πρόληψη για την ασφάλεια 
του προσωπικού και των επιβατών και 
ενημερώνει τον Υπεύθυνο Βάρδιας Εποπτείας 
Δικτύου 

 Καθοδηγεί και πληροφορεί το επιβατικό κοινό 

 Ελέγχει την τήρηση του Επιβατικού 
κανονισμού 

 Αντιμετωπίζει βανδαλισμούς (γκράφιτι και 
καταστροφές) εξοπλισμού, οχημάτων και 
εγκαταστάσεων της εταιρείας 

 Συνεργάζεται με την Αστυνομία κατά την 
εκτέλεση των εργασιών της για την αποτροπή 
παράνομων και αξιόποινων πράξεων στις 
εγκαταστάσεις της εταιρίας (όπως δολιοφθορές, 
κλοπές, βανδαλισμοί κλπ), καθώς και για το 
συντονισμό της κυκλοφορίας των τραμ σε 
αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα ή σε άλλες 
περιπτώσεις όπου απαιτηθεί 

 Διαχειρίζεται περιστατικά έκνομων ενεργειών 
που άπτονται σε θέματα ασφάλειας (όπως 
απειλές βομβιστικών επιθέσεων, 
εγκαταλελειμμένα ύποπτα αντικείμενα, 
επιθέσεις με χημικά αέρια) 

 Διαχειρίζεται συμβάντα φυσικών 
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καταστροφών (όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, 
σεισμοί) βάσει σχεδίων δράσης της εταιρίας 

 Επεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά που 
λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία του 
δικτύου και απαιτούν την παρουσία του, 
ενεργώντας σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
διαδικασίες και υπό τις οδηγίες του Υπεύθυνου 
Βάρδιας Εποπτείας Δικτύου 

 Διαχειρίζεται το πλήθος (επιτήρηση και 
καθοδήγηση) σε μεγάλα πολιτιστικά και 
αθλητικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα 
πλησίον του δικτύου Τραμ και γενικά σε 
οποιασδήποτε περίπτωση συνωστισμού ατόμων 
σε εγκαταστάσεις του δικτύου ή σε οχήματα 
τραμ 

 Συνεργάζεται με τον Επικεφαλής 
Αντιμετώπισης Περιστατικού κατά τη 
διεκπεραίωση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης 

 

Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου 
(Ε.τ.Ε.Κ.) 

Στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΤΡΑΜ υπάρχει προσφάτως 
επικαιροποιημένη Γραπτή Εκτίμηση του 
Επαγγελματικού Κινδύνου που έχει εκπονηθεί από 
εταιρεία Εξωτερικών Υπηρεσιών Πρόληψης, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει 
στο έπακρο τις ελάχιστες υποχρεώσεις της 
επιχείρησης έναντι της Εθνικής Νομοθεσίας. 

 

Η Γραπτή Ε.τ.Ε.Κ. της ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΤΡΑΜ, 
περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινδύνων, τον 
υπολογισμό της επικινδυνότητάς τους και τη 
διαμόρφωση προτάσεων με σκοπό τη μείωση της 
επικινδυνότητας.  

Η ΕτΕΚ έρχεται να καλύψει τόσο τη νομική 
υποχρέωση της επιχείρησης, όσο και την 
ουσιαστική ανάγκη εντοπισμού και περιορισμού 
του επαγγελματικού κινδύνου. 

 

Η ΕτΕΚ έχει τους ακόλουθους στόχους: 
• Αναγνώριση όλων των εν δυνάμει κινδύνων 

στο χώρο εργασίας 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ 

ΤΔ-079-15 ΤΔ(ΙV)-17/22 

• Αξιολόγηση της σοβαρότητας των κινδύνων 
αυτών και των συνεπειών τους 

• Διαμόρφωση των αναγκαίων διορθωτικών 
μέτρων για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση 
των κινδύνων αυτών 

 
Η γραπτή ΕτΕΚ αξιοποιείται, από τους υπεύθυνους 

των τμημάτων, ως ένα δυναμικό εργαλείο για 
τη συστηματική παρακολούθηση της 
επικινδυνότητας που αντιμετωπίζει το 
προσωπικό τους και την εφαρμογή των 
μέτρων πρόληψής της, ενώ όποτε εντοπίζεται 
ένας νέος κίνδυνος, αυτός αξιολογείται και 
ακολούθως διατυπώνονται τα ανάλογα 
μέτρα. 

 
Η ΕτΕΚ επικεντρώνεται αποκλειστικά στον 

εργασιακό κίνδυνο, χωρίς να επεκταθεί στον 
τομέα ασφάλειας - αστυνόμευσης προσώπων 
και περιουσιακών στοιχείων (security). Ο 
τομέας αυτός παρόλο που αλληλεπιδρά 
άμεσα με τα θέματα ασφάλειας εργασίας, δεν 
εμπίπτει στο πεδίο της ΕτΕΚ και υπεύθυνο για 
αυτό είναι το αρμόδιο τμήμα ελέγχου και 
ασφάλειας της ΤΡΑΜ Α.Ε. 

 
Για την εκπόνηση της εκτίμησης έγινε: 

1) Μελέτη υπαρχόντων γραπτών κανονισμών – 
διαταγών και έλεγχος: 

o πεδίου εφαρμογής 

o επάρκειάς τους σχετικά με ασφάλεια και 
υγεία της εργασίας  

o τρόπου εφαρμογής τους 

o ενημέρωσης / γνώσης εργαζομένων σε 
θέματα ασφάλειας 

2) Καταγραφή των εργασιών που 
πραγματοποιούνται στους χώρους του 
Αμαξοστασίου στο Ελληνικό 

3) Κύκλος συνεντεύξεων και συμπλήρωσης 
εντύπου συλλογής στοιχείων με τους 
μηχανικούς, υπομηχανικούς, εργοδηγούς των 
οποίων το προσωπικό εκτελεί εργασίες επί και 
πλησίον της γραμμής 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ 

ΤΔ-079-15 ΤΔ(ΙV)-18/22 

 

Σχέδιο διαφυγής 

Υπάρχει καταγεγραμμένη διαδικασία εκκένωσης 
της εγκατάστασης για τις περιπτώσεις 
πυρκαγιάς και φυσικών καταστροφών. Σε 
όλα τα σημεία των χώρων εργασίας έχουν 
αναρτηθεί σχέδια διαφυγής, κατάλληλη 
σήμανση, αλλά και ο απαραίτητος φωτισμός 
ασφαλείας. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας είναι 
απολύτως επαρκείς σε διαστάσεις, γεγονός 
σημαντικό αφού οι ίδιοι αποτελούν τις 
οδεύσεις διαφυγής. Έχει γίνει ενημέρωση 
στους εργαζόμενους, είτε εργάζονται στους 
χώρους γραφείων, είτε εργάζονται στο χώρο 
του αμαξοστασίου για τη διαδικασία 
εκκένωσης. 

 

Πυρανίχνευση – Πυροπροστασία 

Υπάρχει μελέτη πυροπροστασίας για τις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας, η οποία έχει 
εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και έχει εκδοθεί 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας. Ολόκληρη η 
εγκατάσταση καλύπτεται από σύστημα 
πυρανίχνευσης, με ανιχνευτές καπνού που 
βρίσκονται εγκατεστημένοι στην οροφή κάθε 
χώρου και ελέγχεται από κεντρικό πίνακα 
πυρανίχνευσης. Το σύστημα πυρανίχνευσης 
είναι συνδεδεμένο και με συναγερμό που 
ενεργοποιείται σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για 
την περίπτωση κατάσβεσης υπάρχουν 
πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστήρες που 
είναι αναρτημένοι σε σταθερά και ευδιάκριτα 
σημεία. Ο αριθμός τους όπως και η κατανομή 
τους είναι επαρκής για το εμβαδόν της 
εγκατάστασης και ακολουθούν τις 
προβλέψεις της μελέτης πυροπροστασίας. 
Επιπρόσθετα, υπάρχουν συστήματα 
αυτόματης κατάσβεσης με CO2 και με υλικό 
FM 200 για συγκεκριμένους χώρους της 
εγκατάστασης. 
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Λειτουργία δικτύου : Από 05:30 έως 01:00 καθημερινά, Παρασκευή 
και Σάββατο επέκταση ωραρίου έως 2:30.  

 
ΠΡΩΗΝ ΗΣΑΠ 

Έσοδα έτους 2013 : 149.449.143,00 € (αφορά και τους τρείς 
παλαιού φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Έσοδα 2014 : 138.325.914,00 € (αφορά και τους τρείς 
παλαιού φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Προβλεπόμενα 
έσοδα 2015 

: 141.700.000,00 € (αφορά και τους τρείς 
παλαιού φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Σημείωση: Το 2014, 2015 η ΣΤΑΣΥ δεν θα 
λάβει κρατική επιχορήγηση, η οποία 
περιλαμβάνονταν στα έσοδα των 
προηγούμενων ετών. 

Ημερήσιος αριθμός 
επιβιβάσεων 2013 

: 290.000 

Ημερήσιος αριθμός 
επιβιβάσεων  2014 

: 293.000 

Αριθμός 
εργαζομένων 

: 2408 άτομα (αφορά και τους τρείς παλαιού 
φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) των 
οποίων οι ειδικότητες αναλύονται ως εξής: 

  Διοικητικοί υπάλληλοι: 398 

Τεχνικοί : 708 

Λειτουργία (οδηγοί, υπεύθυνοι σταθμών, 
εκδότες, έλεγχος κλπ) : 1302 

Μισθοδοσία έτους 
2013 

: 72.400.000,00 € (αφορά και τους τρείς παλαιού 
φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Μισθοδοσία έτους 
2014 

: 73.542.126,00 € (αφορά και τους τρείς παλαιού 
φορείς ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ) 

Αριθμός Γραμμών 
σε Λειτουργία 

: Γραμμή 1 συνολικά 25,63 χλμ 

Ιστορικό ζημιών : ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
για το έτος 2010      188.051,03 €  
και για το 2011        67.281,85 € 
για το 2012 και το 2013 δεν υπήρχαν ζημιές 
25.05.2014 Θάνατος ανηλίκου από πτώση στη 
ρευματοφόρο ράβδο μετά από παραβίαση 
χώρου για ενέργεια γκράφιτι 
Για το διάστημα 24/11/2014 – 20/5/2015 
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πλήθος αναγγελιών 146 από τις οποίες 2 
αφορούσαν σε υλικές ζημιές και 144 σε 
σωματικές βλάβες  
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

Μηδενικό 
 

Όριο ευθύνης 
υπεργολάβων της 
ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΗΣΑΠ   

: Στα συναπτόμενες συμβάσεις μεταξύ ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ/ΗΣΑΠ και υπεργολάβων προβλέπεται  η 
προσκόμιση από αυτούς προ της υπογραφής των 
συμβάσεων   , ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής 
ευθύνης  των οποίων το όριο ευθύνης ποικίλει 
ανάλογα με το αντικείμενο των παρεχομένων 
υπηρεσιών . 

Η ασφαλιστικά καλυπτόμενης ευθύνης των 
υπεργολάβων  είναι από 150.000 € με επί 
μέρους επίσης ποικίλα υποόρια, ενώ το 
ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη 
διάρκεια της ασφάλειας είναι 1.000.000 €.  

Κατά κύριο λόγο το αντικείμενο των 
υπεργολάβων μας αφορά την φύλαξη, τον 
καθαρισμό του συστήματος και συντηρήσεις 
του εξοπλισμού του δικτύου .  

Ευθύνη της ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ/ΗΣΑΠ 

: Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία 
και συντήρηση των συρμών και των εν γένει 
εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει ελέγχους 
ασφαλείας, προληπτική συντήρηση, 
αποκατάσταση ζημιάς ή βλάβης  ή κακού 
σχεδιασμού που οφείλονται στη φυσιολογική 
λειτουργία. 

Η Υπηρεσία διαθέτει εξειδικευμένο 
προσωπικό κατάλληλης ειδικότητας για την 
εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών 
συντήρησης (προληπτική συντήρηση και 
βαριά συντήρηση), καθώς και την 
αποκατάσταση λειτουργικής βλάβης του 
παρακάτω εξοπλισμού :  

• Τροχαίου υλικού  
• Σηματοδοτήσεως  
• Ηλεκτροδοτήσεως (Υ/Σ) & Η/Μ 

εγκαταστάσεων 
• Η/Μ βοηθητικών εγκαταστάσεων 

(αντλιοστάσια , Η/Ζ κ.λ.π.)  
• Βοηθητικών λειτουργικών συστημάτων 

(τηλεπικοινωνίες, συστήματα ήχου και 
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εικόνας κ.λ.π.)  
Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται από το 
τεχνικό προσωπικό των συνεργείων ανά 
ειδικότητα και ανά είδος εξοπλισμού, και από 
εργολάβους βάσει συμβάσεων.  

Οι εργασίες προσδιορίζονται από τους 
κατασκευαστές των συστημάτων και του 
εξοπλισμού και η Υπηρεσία πιστοποιεί την 
υλοποίησή των.  Το τεχνικό προσωπικό 
επιμορφώνεται από τους προμηθευτές – 
κατασκευαστές των συστημάτων στις 
αναφερόμενες εργασίες.  

Την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών αυτών 
έχει η Υπηρεσία, όσον αφορά όμως την 
ασφάλεια λειτουργίας των συστημάτων 
φέρνει αποκλειστικά ο κατασκευαστής των..  

Μέτρα προστασίας : 1) Τα κεντρικά γραφεία και οι σταθμοί 
φυλάσσονται σε 24ωρη βάση από ιδιωτική 
εταιρεία securityκαι υπάρχει κλειστό κύκλωμα 
τηλεόρασης (CCTV) σε όλους τους σταθμούς 
συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών.  

2) Το μεγαλύτερο ποσοστό του δικτύου είναι 
περιφραγμένο και θα κατασκευαστεί νέα 
περίφραξη στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ/ΗΣΑΠ  

3) Το νέο και πλήρως αυτοματοποιημένο Κέντρο  
Ρύθμισης Κυκλοφορίας (ATS) Automatic Train 
Supervision), έχει εγκατασταθεί και ήδη 
δοκιμάζεται και σύντομα θα λειτουργεί σε όλα 
τα τρένα, οπού μεταξύ άλλων έχει την 
δυνατότητα αυτόματου φρεναρίσματος του 
τρένου όταν συμβεί κάτι στον οδηγό ή όταν 
περάσει έναν κόκκινο σηματοδότη. 

4) Το νέο, πλήρως Αυτόματο, Κέντρο Ρύθμισης 
έχει εγκατασταθεί στον σταθμό Ειρήνη και 
παρέχει την δυνατότητα να γνωρίζει ο 
χειριστής του  που βρίσκεται το κάθε τρένο με 
μεγάλη ακρίβεια και μπορεί να περέμβει και 
να σταματήσει το τρένο εφόσον κριθεί αυτό 
αναγκαίο.  

5) Έχουν εγκατασταθεί σε όλους τους σταθμούς 
πινακίδες ενημέρωσης των επιβατών καθώς 
και αντιολισθητικά δάπεδα. 
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6) Περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα 
προστασίας της ΗΣΑΠ Α.Ε. υπάρχουν στην 
«Έκθεση Επιθεώρησης επί των συστάσεων και 
αναθεώρησης εκτίμησης αξιών πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων» με Αρ. 
Ε5834/2007/127113 

Λειτουργία δικτύου : Από 05:00 έως 01:00 καθημερινά  

 



 

 

 
 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/15 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ 
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ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ι 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και αποτελείται, ως ενιαίο σύνολο, από τον Πίνακα Ασφάλισης, τους 
Γενικούς και Ειδικούς Ασφαλιστικούς Όρους, τα τυχόν Προσαρτήματα και τις 
τυχόν Πρόσθετες Πράξεις, καθώς και τις Δηλώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης ή 
και του Ασφαλισμένου που περιλαμβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε 
άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των 
Γενικών Όρων. 

 

ΑΡΘΡΟ  1. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  

Ο Ασφαλιστής, υπό την προϋπόθεση της τήρησης από τον Ασφαλισμένο και το 
Λήπτη της Ασφάλισης όλων των γενικών, ειδικών όρων, του Πίνακα 
Ασφάλισης και κάθε πρόσθετης πράξης του Ασφαλιστηρίου, θα αποζημιώνει 
τον Ασφαλισμένο για την αστική του ευθύνη έναντι τρίτων για κάθε αξίωση 
Τρίτου η οποία πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. αφορά θετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών δαπανών του 
Τρίτου, και 

ii. αφορά Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία οφειλόμενη σε εξ αμελείας πράξη ή 
παράλειψη του Ασφαλισμένου που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, και εντός των Γεωγραφικών Ορίων που συμφωνούνται 
με το παρόν και αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, και 

iii. προέρχεται από την κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων εκτέλεση των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου που αναφέρονται στον 
Πίνακα Ασφάλισης  

αλλά πάντα με τους ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις που 
ακολουθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
2.1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ 

Η ασφαλιστική επιχείρηση …………………………………………………………… 

 

 

2.2. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ  

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο, και 
με το οποίο ο Ασφαλιστής κατάρτισε την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση. Το 
πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβάλλεται εδώ για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. 
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Το Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την Ασφαλιστική Σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση τους μπορούν 
να εκπληρωθούν μόνον από τον Ασφαλισμένο. 

 

2.3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 

Ασφαλισμένος νοείται το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται από 
τον Ασφαλιστικό Κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική 
κάλυψη, σύμφωνα με την Ασφαλιστική Σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος είναι επιχείρηση, περιλαμβάνονται σε 
αυτόν, αλλά μόνον στο πλαίσιο της δραστηριότητας της Επιχείρησης:  

i. Διευθυντές της επιχείρησης ή ανώτατα διοικητικά στελέχη αυτής, που 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Ασφαλισμένο και δρουν εντός των ορίων 
των αρμοδιοτήτων τους.  

ii. Υπάλληλοι του Ασφαλισμένου συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού 
προσωπικού, αλλά μόνον όταν δρουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  

iii.  Εθελοντές και προστηθέντες του Ασφαλισμένου καθώς και πρόσωπα που 
συμμετέχουν  σε κάθε είδους δραστηριότητα του Ασφαλισμένου, εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων τους. 
 
 
2.4. ΤΡΙΤΟΣ 

Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο πιθανώς να δικαιούται αποζημίωση 
από τον Ασφαλισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Ασφαλιστική 
Σύμβαση. 

Για τους σκοπούς της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης, δεν θεωρείται Τρίτος: 

•  Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που συνδέεται με τον Ασφαλισμένο με σύμβαση 
έργου ή μαθητείας ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά μόνο στο βαθμό που η 
Ζημία σχετίζεται με την ιδιότητά του αυτή. 
 
•    Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που με οποιονδήποτε τρόπο ενεργεί για 
λογαριασμό του Ασφαλισμένου σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός (ατύχημα).  
 
2.5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την Ασφαλιστική Σύμβαση, εκδίδεται από 
την Εταιρία, φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου της Εταιρίας και 
αποτελείται, ισοδύναμα, από έντυπο ή δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο 
κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση, 
ή ανανέωση ή παράταση, εκδιδομένης σχετικής Πρόσθετης Πράξης), το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Οι Γενικοί και Ειδικοί Ασφαλιστικοί 
Όροι που διέπουν την Ασφαλιστική Σύμβαση αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
του Ασφαλιστηρίου και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της 
Ασφάλισης μαζί με αυτό.  
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2.6. ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ   
Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν: εκείνο το τυχαίο, μη αναμενόμενο, αιφνίδιο 
(συμπεριλαμβανομένης όμως της συνεχούς ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης στις 
ίδιες επιβλαβείς συνθήκες) και αντίθετο της θέλησης του Ασφαλισμένου και 
Λήπτη της Ασφάλισης πραγματικό περιστατικό, που λαμβάνει χώρα κατά την 
διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, έχει ως αποτέλεσμα τη Ζημιά Τρίτου και 
οδηγεί στην επέλευση του Ασφαλιστικού Κινδύνου βάσει των Όρων της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης.  

 

2.7. ΣΕΙΡΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Η ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων είναι τα Ζημιογόνα Γεγονότα ή 
Συμβάντα που αποτελούν συνέπεια μιας κοινής πρωτογενούς αιτίας ή έχουν 
κοινή προέλευση. 

 

2.8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Ασφαλιστικός Κίνδυνος: η εκ της πραγματοποιήσεως Ζημιογόνου Γεγονότος 
έγερση αξιώσεως αποζημιώσεως Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου, την οποία ο 
Ασφαλισμένος υποχρεούται να ικανοποιήσει (βάσει των διατάξεων του νόμου 
περί αστικής ευθύνης) ενώ οι συνέπειες από την πιθανότητα εγέρσεως τέτοιας 
αξιώσεως μπορούν να καλύπτονται από τον Ασφαλιστή υπό τους Όρους της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης.  

 

 

 

2.9. ΣΕΙΡΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 

 Σειρά Αξιώσεων είναι η έγερση περισσοτέρων αξιώσεων από έναν Τρίτο ή από 
περισσότερους Τρίτους εφ’ όσον αφορούν ένα κοινό Ζημιογόνο Γεγονός. 

 

2.10. ΖΗΜΙΑ 

Η Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία Τρίτου που είναι το αποτέλεσμα 
καλυπτόμενου Ζημιογόνου Γεγονότος σύμφωνα με τους Όρους της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης.  

Για τους σκοπούς της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης:   

• Σωματική Βλάβη 

Σωματική βλάβη είναι ο τραυματισμός, ασθένεια ή θάνατος Τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν απορρέουσας από τα παραπάνω 
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Δεν αποτελεί Σωματική Βλάβη 
η προσβολή ή βλάβη οποιουδήποτε άυλου αγαθού, όπως ενδεικτικά, της 
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προσωπικότητας, του ονόματος, της τιμής, της υπόληψης, η βλάβη από 
δυσφήμιση κ.λ.π.. 

• Υλική Ζημία 

Υλική ζημία είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή) περιουσιακών 
στοιχείων της υλικής μόνον περιουσίας Τρίτου. Δεν αποτελεί Υλική Ζημία η 
φυσιολογική φθορά / φυσική απομείωση αξίας. Επίσης, δεν αποτελεί Υλική 
Ζημία κάθε είδους αποθετική ζημιά, όπως η έμμεση ή επακόλουθη ή αποθετική 
δυσμενής οικονομική συνέπεια, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
συνεπειών εκ της παύσεως / διακοπής / παρεμποδίσεως της δραστηριότητάς 
του Τρίτου, ποινικών ρητρών και των κάθε είδους προστίμων ή ποινών, 
αποζημιώσεων λόγω καθυστέρησης ή μη εκπλήρωσης συμβατικών 
υποχρεώσεων, απώλειας σύμβασης ή πελατείας, καθώς και κάθε ζημία που 
σχετίζεται με ηλεκτρονικά δεδομένα. Εν προκειμένω, ο όρος ηλεκτρονικά 
δεδομένα σημαίνει πληροφορίες, δεδομένα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν 
αποθηκευτεί ως ή σε λογισμικό υπολογιστή, έχουν δημιουργηθεί ή 
χρησιμοποιηθεί σε λογισμικό, ή έχουν μεταδοθεί από ή προς λογισμικό, 
περιλαμβανομένων συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, κάθε είδους 
κινητή ή σταθερή μονάδα αποθηκεύσεως ηλεκτρονικών δεδομένων, οδηγών, 
συσκευών επεξεργασίας δεδομένων ή άλλων μέσων που χρησιμοποιούνται με 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενο εξοπλισμό. 

 

 

2.11. ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Το συμφωνηθέν αφαιρετέο ποσό ή ποσοστό για κάθε Ζημιογόνο Γεγονός (όπως 
αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης) από την αποζημίωση που 
καταβάλλει ο Ασφαλιστής και το οποίο επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο. 

Για κάθε ένα Ζημιογόνο Γεγονός και με περιορισμό το Όριο Ευθύνης, ο 
Ασφαλιστής θα  ευθύνεται μόνο  για  το  μέρος εκείνο των αξιώσεων Τρίτων, το 
οποίο υπερβαίνει το ποσό της  απαλλαγής που ορίζεται στον Πίνακα 
Ασφάλισης. 

 

2.12. ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με το 
Ασφαλιστήριο να ευθύνεται ο Ασφαλιστής ανά Ζημιογόνο Γεγονός. 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης είναι το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως 
ανώτατο όριο) συμφωνείται με το Ασφαλιστήριο, να ευθύνεται ο Ασφαλιστής, 
συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης. Όλα τα Όρια Ευθύνης 
συμφωνούνται πλέον της οποιασδήποτε τυχόν εφαρμοζόμενης Απαλλαγής. 

 

2.13. ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
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Το σύνολο των νομικών εξόδων (αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα κλπ.) 
που πληρώθηκαν με την έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή για την νομική 
εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον 
Δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής, λόγω της επελεύσεως του Ασφαλιστικού 
Κινδύνου.  

 

2.14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Το χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και για το 
οποίο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη βάσει των Όρων της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται προς αποζημίωση του Ασφαλισμένου ή του 
δικαιούχου του ασφαλίσματος, εφ’ όσον η άμεση ή έμμεση αιτία της επελεύσεως 
ή της επιτάσεως του Ασφαλιστικού Κινδύνου, ή η αιτία αυξήσεως ή 
επιδεινώσεως της Ζημίας που προκάλεσε η επέλευση του Ασφαλιστικού 
Κινδύνου, συνίσταται σε οποιοδήποτε γεγονός ή στοιχείο που περιλαμβάνεται 
στις παραγράφους 3.1 έως 3.28 του παρόντος άρθρου 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ως 
αναφέρεται ακολούθως: 

 

3.1. Πόλεμος – Κοινωνικές & Πολιτικές Ταραχές – Τρομοκρατικές 
Ενέργειες 

Για Ζημίες κατά τη διάρκεια ή προερχόμενες αμέσως ή εμμέσως εκ πολέμου, 
εισβολής, εχθροπραξιών (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφυλίου 
πολέμου, στάσης, κινήματος, επαναστάσεως, ανταρσίας, απεργιών, 
ανταπεργιών, πολιτικών ταραχών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, δολιοφθορών, 
τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και σε ατυχήματα προερχόμενα από Διαταγή 
οποιασδήποτε DE JURE ή DE FACTO Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Δημόσιας 
Αρχής και άλλων συναφών με τα παραπάνω γεγονότων, ως και των ενεργειών 
που αποσκοπούν στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των 
προαναφερόμενων γεγονότων ή καταστάσεων.    

 

3.2. Αναμενόμενα Γεγονότα – Δόλος 

Για Ζημιογόνα Γεγονότα που είναι αναμενόμενα ή προκλήθηκαν με τη 
βούληση του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης. 

 

3.3. Ιονίζουσες ή άλλες ακτινοβολίες – Πυρηνικά – Ραδιενέργεια – 
Ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα πεδία 

Για νόμιμη ευθύνη πάσης φύσεως προκαλούμενη αμέσως ή εμμέσως, είτε 
αποκλειστικώς είτε με συνδρομή και άλλων αιτίων, προερχόμενη από 
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ακτινοβολίες ιόντων ή από μόλυνση λόγω ραδιενέργειας από οποιοδήποτε 
πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο της 
καύσεως πυρηνικών καυσίμων, ή από ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα πεδία. 

 

3.4. Ευθύνη Εργοδότη – Εν γένει Νομοθεσία περί Αποζημίωσης 
Εργαζομένων 

Για νόμιμη ευθύνη για την οποία ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης θα 
υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε οποιονδήποτε ο οποίος έχει άμεση ή 
έμμεση σχέση εξαρτημένης εργασίας, περιλαμβανομένης και της σχέσεως εκ 
δανεισμού εργασίας, με τον Ασφαλισμένο / Λήπτη της Ασφάλισης. 

 

3.5. Ζημίες στα ίδια τα προϊόντα / έργα / εργασία του Ασφαλισμένου – 
Ακαταλληλότητα των προϊόντων 

Για Υλικές Ζημίες σε οποιοδήποτε προϊόν που προμήθευσε, έργο που 
κατασκεύασε ή συμβατική εργασία που εκτέλεσε ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της 
Ασφάλισης, που προκλήθηκε από οποιοδήποτε ελάττωμα υπήρχε στα ανωτέρω 
προϊόντα ή υπηρεσίες του Ασφαλισμένου. Επίσης, ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται 
για ζημίες λόγω της ακαταλληλότητας των παραπάνω να εκπληρώσουν τον 
επιδιωκόμενο / υποσχόμενο σκοπό τους 

 

3.6. Ανάκληση Προϊόντων 

Για το κόστος ανάκλησης, αφαίρεσης, επισκευής, μετατροπής, αντικατάστασης 
ή αποκατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που προμήθευσε, έργου που 
κατασκεύασε, ή συμβατικής εργασίας που εκτέλεσε ο Ασφαλισμένος / Λήπτης 
της Ασφάλισης, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες εξαιτίας οποιουδήποτε 
ελαττώματος ενυπήρχε στα παραπάνω ή της ακαταλληλότητας των παραπάνω 
να εκπληρώσουν τον επιδιωκόμενο σκοπό τους. 

 

3.7.  Διασταυρούμενη Ευθύνη (Cross liability) 

Για αποζημίωση απαιτήσεων ενός Ασφαλισμένου στο παρόν Ασφαλιστήριο, 
εναντίον άλλου Ασφαλισμένου στο αυτό Ασφαλιστήριο (cross liability).  

 

3.8.  Σκάφη αέρος – Πλοία – Hovercraft – Μηχανοκίνητα Οχήματα 

Για εκ του νόμου αστική ευθύνη απορρέουσα από την ιδιοκτησία, χρήση, 
κατοχή ή συντήρηση από τον ασφαλισμένο ή για λογαριασμό του, 
οποιουδήποτε από τα κατωτέρω:  

i. αεροπλάνων ή άλλων σκαφών αέρος 

ii. σκαφών ή πλοίων που βρίσκονται ή κινούνται σε επαφή με το νερό  

iii. σκάφους  τύπου hovercraft 
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iv. μηχανοκίνητου οχήματος  

 

 

3.9. Προϊόντα για Αεροσκάφη 

Για εκ του νόμου αστική ευθύνη προερχόμενη από οποιαδήποτε προϊόντα 
προορίζονται για χρήση ή εγκατάσταση σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή άλλα 
σκάφη αέρος.  

 

3.10. Περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας Ασφαλισμένου και/ή ιδιοκτησίας 
τρίτων υπό τον έλεγχο/εποπτεία του Ασφαλισμένου – Leasing 

Για ζημία σε περιουσιακό στοιχείο ιδιοκτησίας του Ασφαλισμένου / Λήπτη της 
Ασφάλισης ή για ζημία σε περιουσιακό στοιχείο ιδιοκτησίας τρίτου που έχει 
μισθωθεί ή ενοικιασθεί ή με σύμβαση leasing παραχωρηθεί στον Ασφαλισμένο 
/ Λήπτη της Ασφάλισης, ή βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο ή την φύλαξη ή την 
φροντίδα ή την εποπτεία του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης. 

 

3.11. Πρόστιμα – Χρηματικές Ποινές – Ανειλημμένες Υποχρεώσεις 

Για εκ του νόμου αστική ευθύνη για πρόστιμα, χρηματικές ποινές ή ήδη 
ανειλημμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης. 

 

3.12. Συμβουλές σε Τρίτους 

Για εκ του νόμου αστική ευθύνη που θα προκύπτει ή θα έχει σχέση με 
συμβουλές, τεχνογνωσία, σχέδια, φασόν κ.λ.π. που ο Ασφαλισμένος παρέχει σε 
τρίτους  

 

3.13. Μόλυνση/Ρύπανση/Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος – 
Περιβαλλοντική Ευθύνη 

Για εκ του νόμου αστική ευθύνη που απορρέει από οποιασδήποτε μορφής 
μόλυνση ή ρύπανση ή ζημία του εδάφους, του υπεδάφους, των θαλάσσιων και 
λοιπών υδάτων, της ατμόσφαιρας, των φυσικών οικότοπων, της χλωρίδας, της 
πανίδας και του περιβάλλοντος εν γένει οφειλόμενη σε οποιαδήποτε αιτία.  
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παρούσα εξαίρεση, δεν καλύπτεται 
οποιαδήποτε Ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου που απορρέει 
από την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην 
πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας» και κάθε τροποποιητική 
ή συμπληρωματική πράξη αυτής, καθώς και από κάθε σχετική Εθνική ή άλλη 
Νομοθεσία που αφορά την Ευθύνη για πρόληψη και αποκατάσταση της ζημίας 
στο περιβάλλον εν γένει.  
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3.14. Συμβατικές Υποχρεώσεις – Αποθετικές Ζημίες – Καθαρώς Οικονομικές 
Ζημίες 

Για απαιτήσεις απορρέουσες από περιπτώσεις αξιώσεων που δεν εμπίπτουν 
στους Ορισμούς της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης για τις Σωματικές 
Βλάβες και τις Υλικές Ζημιές, ήτοι: 

i. κάθε ζημία που προκύπτει από τη μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων, 
και ή 

ii. κάθε είδους αποθετικές ζημιές, και ή 

iii. καθαρώς οικονομικές ζημιές, ήτοι οι ζημίες που δεν αποτελούν σωματική 
βλάβη ή υλική ζημία ή άμεση συνέπεια αυτών σύμφωνα με τους Ορισμούς 
της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης. 

 

3.15. Συμβατικές Προβλέψεις 

Για απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προκύπτουσες από συμβατικές προβλέψεις και οι 
οποίες δεν θα είχαν γεννηθεί, εάν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβατικές 
προβλέψεις.  

 

3.16. ΗΠΑ - Καναδάς 

Για αξιώσεις αστικής ευθύνης οι οποίες εγείρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής ή στον Καναδά ή που αφορούν  Συμβάντα που έλαβαν χώρα στις 
χώρες αυτές. 

 

3.17. Υποχρεωτική Ασφαλιστική Κάλυψη 

Για αξιώσεις εκ Ζημιών για τις οποίες ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της 
Ασφάλισης υποχρεούται εκ του νόμου να διατηρεί σε ισχύ άλλη ασφαλιστική 
κάλυψη. 

 

3.18. Για καταβολή αποζημίωσης για Ζημιογόνα Γεγονότα, τα οποία 
σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με κάποιο από τα ακόλουθα: 

i. HALCION, DES, PCBS, UREA FORMALDEHYDE, OXYCHINOLEINE, SWINE FLU 
VACCINE, DIETHYLSTIBESTROL, 8-DIOXYCHINOLINE, CLORINATED 
HYDROCARBONS, POLYCLORINATE, DIRHENYLS (P.C.B.). 

ii. Αντισυλληπτικά οποιασδήποτε μορφής. 

iii. HIV, AIDS, ανθρώπινοι ιστοί, παράγωγα αίματος, ηπατίτιδα, κάθε είδους 
εμφυτεύματα.  

iv. Γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί (GMO). Ο όρος Γενετικά 
Μεταλλαγμένοι Οργανισμοί θα σημαίνει και θα περιλαμβάνει: 

 - οργανισμούς, μικρο-οργανισμούς ή κύτταρα ή τους οργανισμούς, μικρο-
οργανισμούς, κύτταρα ή κυτταρικά όργανα από τα οποία έχουν παραχθεί 
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και τα οποία έχουν εκτεθεί σε διαδικασίες γενετικής μηχανικής που είχαν 
ως αποτέλεσμα τη γενετική τους αλλαγή, 
- οποιαδήποτε βιολογική ή μοριακή μονάδα με δυνατότητα αυτόνομης 
αναπαραγωγής, ή βιολογική ή μοριακή μονάδα με δυνατότητα αυτόνομης 
αναπαραγωγής από την οποία έχουν αυτοί παραχθεί και η οποία έχει 
εκτεθεί σε διαδικασίες γενετικής μηχανικής που είχαν ως αποτέλεσμα τη 
γενετική της αλλαγή, όπου γενετική μηχανική θεωρείται η μεταλλαγή 
είδους με διασταυρώσεις. 

v. Καπνός (tobacco) και προϊόντα προς κάπνισμα (smoking products). 

 

3.19. Σύνδεση / Ανάμιξη / Κατεργασία / Επεξεργασία Προϊόντων – Έξοδα 
Εξαγωγής και Επανεγκατάστασης Προϊόντων 

Για Ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τη σύνδεση, ανάμιξη, κατεργασία, 
περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων καθώς και για τα έξοδα εξαγωγής και 
επανεγκατάστασης προϊόντων. 

 

3.20. Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Λάθη και Παραλείψεις 

Για απαιτήσεις που σχετίζονται με τις καλύψεις ευθύνης μελών διοικητικού 
συμβουλίου, διευθυντών και στελεχών (Directors and Officers Liability) και την 
κάλυψη Λαθών και Παραλείψεων (Errors and Omissions). 

 

3.21. Αμίαντος 

Για Ζημιές που οφείλονται σε Ζημιογόνα Γεγονότα τα οποία είναι άμεσα ή 
έμμεσα επακόλουθα του ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με αμίαντο ή 
υλικά που συμπεριλαμβάνουν αμίαντο. 

 

3.22. Ανωτέρα Βία 

Για Ζημίες συνδεόμενες αμέσως ή εμμέσως με γεγονότα σεισμού, πλημμύρας, 
θύελλας-καταιγίδας, χαλαζιού, χιονιού, βάρους χιονιού, ηφαιστειακής 
εκρήξεως ή άλλης βίαιης φυσικής αναταραχής, τυφώνα, ανεμοστρόβιλου, 
κυκλώνα ή άλλης ατμοσφαιρικής ταραχής ή οποιασδήποτε συνέπειας των 
φαινόμενων που προαναφέρθηκαν ή άλλης αιτίας που μπορεί να θεωρηθεί 
ανωτέρα βία. 

 

3.23. Μεταφερόμενο / Αποθηκευμένο Φορτίο 

Για Ζημίες μεταφερομένου ή αποθηκευμένου φορτίου ή προερχόμενες αμέσως ή 
εμμέσως εκ φορτίου. 

 

3.24. Μέτρα προς Αποφυγή ή Μείωση της Ζημίας 
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Για έξοδα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προς αποφυγή ή μείωση της 
Ζημίας. 

 

3.25. Ηθική Βλάβη χωρίς να είναι αποτέλεσμα Σωματικής Βλάβης ή 
Υλικής Ζημίας 

Για οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης, εφ’ 
όσον η ευθύνη αυτή δεν είναι αποτέλεσμα Σωματικής Βλάβης ή Υλικής Ζημίας. 
Διευκρινίζεται ότι εφόσον η ηθική βλάβη του Τρίτου επήλθε ως αποτέλεσμα 
καλυπτόμενης από την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση ευθύνης του 
Ασφαλισμένου για Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημιά, η ευθύνη του 
Ασφαλισμένου για τη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής αυτής βλάβης 
καλύπτεται από τον Ασφαλιστή βάσει των όρων και προϋποθέσεων της 
παρούσας. 

 

3.26. Συμμόρφωση Ασφαλισμένου σε διαταγή ή εντολή δημόσιας αρχής 

Για οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου 
σε συμμόρφωση προς υποχρεωτική διαταγή ή εντολή δημόσιας αρχής, η οποία 
οδήγησε τον Ασφαλισμένο σε ενέργειες που προκάλεσαν άμεσα ή έμμεσα Ζημία 
σε Τρίτους. 

 

3.27. Δραστηριότητες Ανοιχτής Θαλάσσης (Off-shore activities) 

Για Ζημιογόνα Γεγονότα προερχόμενα από δραστηριότητες ανοικτής θαλάσσης 
(off –shore activities) του Ασφαλισμένου. 

3.28. Οικονομικές και Εμπορικές Κυρώσεις 

Δηλούται και συμφωνείται ότι δεν θα παρέχεται καμία κάλυψη και δεν θα 
καταβάλλεται καμία αποζημίωση ή ωφέλημα υπό την παρούσα Ασφαλιστική 
Σύμβαση σε περιπτώσεις στις οποίες η παροχή τέτοιας κάλυψης, αποζημίωσης ή 
ωφελήματος εκθέτει τον Ασφαλιστή στην επιβολή κυρώσεων, περιορισμών ή 
απαγόρευσης βάσει αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, ή βάσει νόμων και 
διατάξεων σχετικών με οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κράτους-μέλους της, της Ελλάδος ή των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής. 

  

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

4.1. Σύναψη της Ασφάλισης 

Οι δηλώσεις και τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης καθώς και κάθε 
συμπληρωματική πληροφορία που παρέχεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον 
Ασφαλισμένο ή τους εκπροσώπους τους, αποτελούν τμήμα της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ασφαλιστή και του Λήπτη της Ασφάλισης, 
όπως περιγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο με όλους τους όρους που 
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περιλαμβάνονται σε αυτό. Ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης βεβαιώνει, 
αποδεχόμενος το περιεχόμενο του παρόντος Ασφαλιστηρίου: 

i. ότι οι απαντήσεις και τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης, και 
κάθε συμπληρωματική πληροφορία αποτελούν δικές του δηλώσεις και ότι το 
παρόν Ασφαλιστήριο εκδίδεται θεωρουμένων αυτών των δηλώσεων ως ακριβών, 
και 

ii. ότι σε περίπτωση που η αίτηση ασφάλισης ή κάποια από τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες περιέχει εκ δόλου του Λήπτη της Ασφάλισης ανακριβείς δηλώσεις οι 
οποίες επηρεάζουν τον Ασφαλιστικό Κίνδυνο, ο Ασφαλιστής θα απαλλάσσεται 
κάθε υποχρεώσεώς του από την Ασφαλιστική Σύμβαση. 

 

4.2. Έναρξη και ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης 

Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν από την καταβολή του εφάπαξ 
ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, εφόσον έχει 
συμφωνηθεί η καταβολή των ασφαλίστρων να γίνεται τμηματικά σε δόσεις. Η 
καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, 
που εκδίδεται προσηκόντως από τον Ασφαλιστή.  

Εάν έχει συμφωνηθεί η καταβολή των ασφαλίστρων σε δόσεις και έχει καταβληθεί 
τουλάχιστον η πρώτη δόση, τότε, εφ' όσον ο Ασφαλιστής υποχρεούται να 
προβεί σε καταβολή ασφαλίσματος και το ύψος του ασφαλίσματος υπερβαίνει 
το σύνολο των έως τότε καταβληθέντων ασφαλίστρων, οι υπόλοιπες δόσεις 
ασφαλίστρων καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Ο Ασφαλιστής 
θα δικαιούται να καταβάλει στον δικαιούχο του ασφαλίσματος το ποσό που θα 
προκύπτει αφού αφαιρεθούν από το καταβλητέο ασφάλισμα τα ασφάλιστρα 
που κατέστησαν κατά το προηγούμενο εδάφιο ληξιπρόθεσμα. 

 

4.3. Τροποποιήσεις Ασφαλιστικών Όρων 

Οι όροι του Ασφαλιστηρίου αυτού δεν θα αλλάξουν ή τροποποιηθούν με 
κανένα τρόπο, παρά μόνο μετά από συμφωνία μεταξύ του Ασφαλιστή και του 
Λήπτη της Ασφάλισης που θα αποδεικνύεται μόνον με σχετική  έγγραφη πράξη 
εκδιδόμενη από τον Ασφαλιστή. 

 

4.4. Νομικά Έξοδα – Τόκοι 

Ο Ασφαλιστής καλύπτει και τα Νομικά Έξοδα καθώς και τους τόκους, που 
προστίθενται και επαυξάνουν το κύριο ποσό της οφειλής του Ασφαλισμένου 
έναντι του Τρίτου και καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, 
μόνον όμως εντός του Ορίου Ευθύνης που αναγράφεται στον Πίνακα 
Ασφάλισης. Ο Ασφαλιστής δεν θα έχει υποχρέωση για την καταβολή 
οποιωνδήποτε Νομικών Εξόδων, παρά μόνον εάν έχει εξασφαλισθεί εγγράφως 
η  συναίνεσή του προτού αναληφθούν αυτά τα Νομικά Έξοδα από τον 
Ασφαλισμένο. Ο Ασφαλιστής δεν θα αρνείται αδικαιολόγητα τη συναίνεση 
αυτή. Αναφορικά με την ευθύνη του Ασφαλιστή για τα Νομικά Έξοδα και τη 
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δικαστική δαπάνη του Τρίτου συμφωνείται ότι αν πρέπει να καταβληθεί από 
τον Ασφαλισμένο στον Τρίτο ποσό ή ποσά πέραν του Ορίου Ευθύνης που 
προβλέπεται από την παρούσα ασφάλιση για την αντιμετώπιση κάποιας 
αξίωσης, η ευθύνη του Ασφαλιστή ως προς τα εν λόγω πραγματοποιηθέντα 
Νομικά Έξοδα και τις δικαστικές δαπάνες του Τρίτου θα είναι ανάλογη του 
ποσού αποζημίωσης που προβλέπεται από την παρούσα ως προς το συνολικώς 
καταβληθέν (ήτοι και από οποιονδήποτε άλλον πλην του Ασφαλιστή) ποσό για 
την αντιμετώπιση της αξίωσης. 

 

4.5. Έγερση Αξιώσεως κατά περισσοτέρων του ενός Ασφαλισμένων ή Έγερση 
Σειράς Αξιώσεων 

Η έγερση μιας αξιώσεως κατά περισσοτέρων του ενός Ασφαλισμένων ή η 
έγερση Σειράς Αξιώσεων, δεν θα συνεπάγεται την αύξηση του Ορίου Ευθύνης 
ανά Ζημιογόνο Γεγονός, όπως αυτό προσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 

 

4.6. Έγερση Αξίωσης Τρίτου 

Για  τους σκοπούς της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης, μια αξίωση Τρίτου 
θεωρείται ότι  έχει εγερθεί αφότου στο Λήπτη της Ασφάλισης ή στον 
Ασφαλισμένο ή στον αντιπρόσωπο ή στον εκπρόσωπό του για πρώτη φορά: 

i. περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο έγγραφη αξίωση για την αποκατάσταση 
Ζημιάς, ή 

ii. περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του η πρόθεση οποιουδήποτε 
Τρίτου να προβεί στην έγερση αξιώσεως κατά του Ασφαλισμένου, ή 

iii. περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του οποιοδήποτε  γεγονός, 
περίσταση ή συμβάν που θα μπορούσε εύλογα να αποτελέσει Ζημιογόνο 
Γεγονός και αιτία εγέρσεως μιας τέτοιας απαίτησης οποτεδήποτε στο μέλλον 

Ως έγερση της αξίωσης θεωρείται οποιοδήποτε από  τα ανωτέρω προηγηθεί 
χρονικά. 

 

4.7. Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης σε περίπτωση 
επέλευσης του Ασφαλιστικού Κινδύνου 

Προϋπόθεση της ευθύνης του Ασφαλιστή εκ της παρούσας Ασφαλιστικής 
Σύμβασης είναι ότι μόλις επέλθει ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος, ο Ασφαλισμένος ή 
ο Λήπτης της Ασφάλισης: 

i. Θα δώσει στον Ασφαλιστή ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του γραπτή 
ειδοποίηση με επαρκή στοιχεία για να προσδιοριστεί η ταυτότητα του 
Τρίτου που έχει εγείρει ή ενδέχεται να εγείρει αξίωση και ολοκληρωμένες 
πληροφορίες σχετικά με το χρόνο, τον τόπο και τις περιστάσεις της Ζημίας, 
τα ονόματα και τις διευθύνσεις των παθόντων και των διαθέσιμων 
μαρτύρων, το συντομότερο δυνατόν, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο 
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εντός 30 (τριάντα ημερών) από την κατά το προηγούμενο άρθρο 4.5 έγερση 
της αξίωσης. 

ii. Θα αποστείλει αμέσως στον Ασφαλιστή κάθε απαίτηση, γνωστοποίηση, 
κλήση ή άλλο δικόγραφο που έλαβε ο ίδιος ή ο αντιπρόσωπός του, σε 
περίπτωση έγερσης αξίωσης ή κατάθεσης αγωγής κατά του Ασφαλισμένου.  

iii. Θα συνεργασθεί με τον Ασφαλιστή και, κατόπιν αιτήματος του Ασφαλιστή, 
θα απαντήσει πλήρως σε ερωτήσεις, ενόρκως εάν χρειασθεί, αντιπροσώπου 
του Ασφαλιστή και θα παραστεί σε ακροαματικές διαδικασίες, καταθέσεις 
και δίκες και θα βοηθά στον εξώδικο συμβιβασμό, στη συλλογή και παροχή 
αποδεικτικών στοιχείων, στην εξασφάλιση παρουσίας μαρτύρων και στην 
άσκηση κάθε δικονομικού μέσου, καθώς επίσης και στην παροχή γραπτής 
δήλωσης ή δηλώσεων στους αντιπροσώπους του Ασφαλιστή και θα έχει 
συναντήσεις μαζί τους με σκοπό την έρευνα και/ή την υπεράσπιση και όλα 
αυτά χωρίς επιβάρυνση του Ασφαλιστή. Γενικά, ο Ασφαλισμένος και ο 
Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούνται να παράσχουν στον Ασφαλιστή, 
στους νομικούς συμβούλους και σε κάθε συνεργάτη του, κάθε συνδρομή για 
την απόκρουση της αξιώσεως του Τρίτου. Εάν δεν παράσχουν κάθε δυνατή 
συνδρομή στον Ασφαλιστή, κατά τα ως άνω, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται 
της ευθύνης του εκ της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης. 

iv. Θα ασκήσει κάθε συμβατικό και νόμιμο δικαίωμά του σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Ασφαλιστή, ώστε να απορριφθεί ή να μειωθεί το ύψος της 
αξιώσεως του Τρίτου.  

 

4.8. Απαλλαγή του Ασφαλιστή από τις υποχρεώσεις του σε περίπτωση έγερσης 
απαίτησης για ικανοποίησης ψευδούς ή δόλιας αξίωσης Τρίτου 

Εάν ο Ασφαλισμένος ζητήσει την ικανοποίηση αξιώσεως Τρίτου ενώ γνωρίζει 
ότι αυτή είναι ψευδής ή δόλια, όσον αφορά το ύψος της ή οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο της, ή εάν συνεργήσει στην έγερση τέτοιας αξιώσεως από Τρίτον, ο 
Ασφαλιστής θα απαλλάσσεται κάθε υποχρεώσεώς του από την παρούσα 
Ασφαλιστική Σύμβαση. 

 

4.9. Υποχρεώσεις του Ασφαλιστή σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλιστικού 
Κινδύνου 

Σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλιστικού Κινδύνου, ο Ασφαλιστής θα 
αποκρούει κάθε αξίωση Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου, ακόμη και εάν οι 
ισχυρισμοί της αξιώσεως είναι αβάσιμοι, ψευδείς ή δόλιοι. Ο Ασφαλιστής 
δικαιούται να αναλάβει με τους νομικούς συμβούλους και/ή 
πραγματογνώμονες της επιλογής του την απόκρουση ενώπιον κάθε 
Δικαστηρίου και Αρχής οποιασδήποτε αξιώσεως Τρίτου στο όνομα και για 
λογαριασμό του Ασφαλισμένου, επιλέγοντας τις ενέργειες που κρίνει ότι πρέπει 
να λάβουν χώρα, προς όφελος του Ασφαλισμένου και με σκοπό τη βέλτιστη 
διευθέτηση της αξιώσεως.  
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4.10. Διακανονισμός Ζημιάς 

Συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δικαιούται να διερευνήσει και να συμβιβάσει 
οποιαδήποτε αξίωση Τρίτου, αλλά ο Ασφαλιστής δεν θα προβαίνει στην 
ικανοποίηση συμβιβαστικά οποιασδήποτε αξίωσης χωρίς τη συναίνεση του 
Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση όμως που ο Ασφαλισμένος αρνηθεί να 
συναινέσει σε συμβιβασμό που προτείνει ο Ασφαλιστής και επιλέξει να 
αντιδικήσει ή να συνεχίσει δικαστικό αγώνα σχετικά με την αξίωση αυτή, τότε η 
ευθύνη του Ασφαλιστή για την αξίωση αυτή δεν θα υπερβαίνει το ποσό με το 
οποίο θα μπορούσε η αξίωση να έχει διακανονιστεί συμβιβαστικά, 
συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν Νομικών Εξόδων που έχουν 
αποδεδειγμένα πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία της ως άνω άρνησης 
του Ασφαλισμένου να συναινέσει στο συμβιβασμό. 

 

4.11. Υπόσχεση Καταβολής από τον Ασφαλισμένο – Προηγούμενη Έγγραφη 
Συναίνεση του Ασφαλιστή 

Σε περίπτωσης επέλευσης του Ασφαλιστικού Κινδύνου, καμία ομολογία, 
προσφορά, υπόσχεση ή καταβολή δεν θα γίνεται ή θα δίνεται από ή για 
λογαριασμό του Ασφαλισμένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 
του Ασφαλιστή, επί ποινή εκπτώσεως του Ασφαλισμένου / Λήπτη της 
Ασφάλισης από οποιοδήποτε δικαίωμά του εκ της παρούσας Ασφαλιστικής 
Σύμβασης. 

 

4.12. Μέτρα Προστασίας 

Ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να λαμβάνει όλες τις 
απαιτούμενες προφυλάξεις για να παρεμποδίσει την επέλευση του 
Ασφαλιστικού Κινδύνου, να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις και 
κανονισμούς οι οποίοι επιβάλλονται από οποιαδήποτε Αρχή, να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Ασφαλιστή και να διατηρεί τα κτίρια, 
έπιπλα, χώρους, οδούς, μηχανές, εγκαταστάσεις και οχήματα σε κανονική 
κατάσταση συντηρήσεως. Ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να 
άρει αμέσως κάθε ελάττωμα και να εξομαλύνει κάθε κίνδυνο, ή εάν 
παρουσιασθεί ελάττωμα να λάβει αμέσως μέτρα επιδιορθώσεως αυτού και στο 
μεταξύ να λάβει κάθε επιπρόσθετη πρόνοια η οποία επιβάλλεται από τις 
περιστάσεις. 

 

4.13. Μεταβολή του Κινδύνου 

Εάν κατά την Ασφαλιστική Περίοδο αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο 
έχει δηλωθεί από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο και έχει 
περιληφθεί στην πρόταση ασφάλισης, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ουσιαστικά 
η πιθανότητα επέλευσης του Ασφαλιστικού Κινδύνου, ο Λήπτης της Ασφάλισης 
ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ασφαλιστή εγγράφως και 
άμεσα, μόλις λάβει γνώση της αλλαγής. Στην περίπτωση αυτή ο Ασφαλιστής θα 
έχει δικαίωμα να επιλέξει εντός ενός μηνός από την περιέλευση σε αυτόν της 
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γραπτής ειδοποιήσεως είτε να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση 
είτε να προτείνει στον Ασφαλισμένο τη συνέχιση της καλύψεως με 
τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις κατά την κρίση του. 

4.14. Αρχείο με Στοιχεία Ασφάλισης 

Εάν οιοδήποτε μέρος των αρχικών Ασφαλίστρων ή των Ασφαλίστρων 
ανανέωσης βασίστηκε σε εκτιμήσεις που δόθηκαν από τον Ασφαλισμένο, αυτός 
οφείλει να κρατάει ακριβές αρχείο με όλα τα σχετικά στοιχεία και να επιτρέπει 
στον Ασφαλιστή να διενεργεί έλεγχο του αρχείου αυτού. Μέσα σε προθεσμία 
ενός μηνός από τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου ο Ασφαλισμένος / Λήπτης 
της Ασφάλισης οφείλει να προσκομίσει πληροφορίες που θα ζητηθούν από τον 
Ασφαλιστή προς τον καθορισμό των Ασφαλίστρων ή των Ασφαλίστρων 
ανανέωσης. Κατά συνέπεια τα Ασφάλιστρα ή τα Ασφάλιστρα ανανέωσης θα 
αναπροσαρμόζονται και η τυχόν διαφορά θα καταβάλλεται από τον 
Ασφαλισμένο / Λήπτη της Ασφάλισης ή θα επιστρέφεται σε αυτόν, 
λαμβανομένου υπ’ όψιν του ελαχίστου δυνατού Ασφαλίστρου που καθορίζεται 
από τον Ασφαλιστή.  

 

4.15. Καταβολή του Ορίου Ευθύνης στον Ασφαλισμένο 

Ο Ασφαλιστής δύναται οποτεδήποτε να καταβάλει στον Ασφαλισμένο σχετικά 
με την αξίωση ή τις αξιώσεις οποιουδήποτε Τρίτου το ποσό του Ορίου Ευθύνης 
που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης (μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε 
ποσού ή ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν ήδη από τον Ασφαλιστή είτε ως 
Νομικά Έξοδα είτε ως αποζημίωση του Τρίτου) ή οποιοδήποτε χαμηλότερο 
ποσό με το οποίο δύναται να διευθετηθεί / συμβιβαστεί μια τέτοια αξίωση ή 
αξιώσεις. Εφ’ όσον λάβει χώρα τέτοια καταβολή από τον Ασφαλιστή, ο 
Ασφαλιστής δεν θα έχει καμία απολύτως περαιτέρω ευθύνη αναφορικά με 
αυτήν την αξίωση ή τις αξιώσεις, διατηρώντας όμως σε κάθε περίπτωση το 
δικαίωμά του να προσπαθήσει να επανεισπράξει οποιοδήποτε ποσό τυχόν 
κατέβαλε, υποκαθιστάμενος στα δικαιώματα και τις απαιτήσεις του 
Ασφαλισμένου έναντι τυχόν ευθυνομένων τρίτων.   

 

4.16. Συμπληρωματική Ασφαλιστική Κάλυψη 

Η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση, 
ισχύει συμπληρωματικά και μόνο επιπλέον και επικουρικά πέραν (in excess) 
πάσης άλλης παράλληλης ασφάλισης (του Ασφαλισμένου / Λήπτη της 
Ασφάλισης ή του Τρίτου). Παράλληλη ασφάλιση εδώ, είναι κάθε ασφάλιση (του 
Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης ή του Τρίτου) που θα παρείχε 
αποζημίωση για την ίδια Ζημιά. 

 

 



ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΔ-079-15 ΤΔ(V)-16/30 

4.17. Δικαστική Αντιδικία 

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας και εφ’ όσον δεν έχει επιτευχθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο η ικανοποίηση της αξιώσεως Τρίτου συμβιβαστικά, η 
ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται με το παρόν Ασφαλιστήριο ισχύει μόνο 
για εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις κατά του Ασφαλισμένου σύμφωνα με τους 
νόμους και από τα Δικαστήρια της χώρας δικαιοδοσίας που αναγράφεται στον 
Πίνακα Ασφάλισης και όχι για αποφάσεις που εκδόθηκαν αλλού ούτε για 
αποφάσεις ή διαταγές που εκδόθηκαν από τα ανωτέρω δικαστήρια για την 
αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων που εκδόθηκαν αλλού ούτε κατόπιν 
συμφωνίας αμοιβαιότητας ούτε άλλως πως. Συμφωνείται ότι το Ασφάλιστρο 
για αυτό το Ασφαλιστήριο έχει υπολογισθεί ειδικά για τις καλυπτόμενες 
δικαιοδοσίες και δεν έχει καταβληθεί τίμημα για αξιώσεις που μπορεί να 
εγερθούν ή να κριθούν βάσει οποιουδήποτε άλλου δικαίου ή από τη 
δικαιοδοσία οποιωνδήποτε άλλων δικαστηρίων.  

 

4.18. Καταγγελία Ασφαλιστικής Σύμβασης  

H Ασφαλιστική Σύμβαση έχει τη διάρκεια αυτή που συμφωνήθηκε κατά τη 
σύναψή της. Πέραν των εκ του νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων 
καταγγελίας, ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την Ασφαλιστική 
Σύμβαση για σπουδαίο λόγο.  

Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης 
της Ασφάλισης (ή ο Ασφαλισμένος) διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της 
σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση καταγγελίας, συμφωνείται ότι το 
ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.  

Η καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύμβασης προς το έτερο συμβαλλόμενο μέρος 
γίνεται εγγράφως.  

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας, όταν αυτή ασκείται από τον Ασφαλιστή, 
επέρχονται την 31η ημέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στην τελευταία 
διεύθυνση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου, με την επιφύλαξη 
ειδικότερων διατάξεων του Ν. 2496/97. 

 

4.19. Υποκατάσταση του Ασφαλιστή 

Σε περίπτωση καταβολής από τον Ασφαλιστή αποζημίωσης βάσει του 
Ασφαλιστηρίου ο Ασφαλιστής υποκαθίσταται στα δικαιώματα του 
Ασφαλισμένου ενάντια κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και ο 
Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να παράσχει κάθε διευκόλυνση 
και συνδρομή για την προάσπιση των δικαιωμάτων αυτών. Ο Ασφαλισμένος 
δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια μετά την επέλευση του Ασφαλιστικού 
Κινδύνου που θα μπορούσε να βλάψει αυτά τα δικαιώματα.  
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4.20. Καταβολή Αποζημίωσης από τον Ασφαλιστή απευθείας σε Τρίτο 

Σε περίπτωση καταβολής της αποζημιώσεως από τον Ασφαλιστή απ’ ευθείας σε 
Τρίτο, ο Ασφαλισμένος, εφ’ όσον του ζητηθεί από τον Ασφαλιστή εγγράφως, θα 
καταβάλει στον Ασφαλιστή, εντός δέκα ημερών, το μέρος των δικαστικών 
δαπανών του Τρίτου και της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην απαλλαγή. 
Όμως, είτε ατομικά είτε συνδυασμένα, οι συνολικές καταβολές που θα ζητηθούν 
από τον Ασφαλισμένο για κάθε μεμονωμένη αξίωση Τρίτου δεν θα 
υπερβαίνουν  το ποσό της απαλλαγής που εμφαίνεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 

 

4.21. Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δικαιοδοσία Δικαστηρίων 

Κάθε διαφορά που αφορά την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση θα διέπεται από 
το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι τα καθ’  ύλην 
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

4.22.  Νόμιμες Επιβαρύνσεις 

Οι νόμιμες επιβαρύνσεις φόρων στα ασφάλιστρα ή στις παροχές και τα τέλη και 
τυχόν έξοδα και συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξόφλησης αποζημίωσης ή 
άλλης καταβολής με βάση το Ασφαλιστήριο βαρύνουν τον Ασφαλισμένο ή  
Λήπτη της Ασφάλισης. 

 

4.23. Προσωπικά Δεδομένα  

Ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της ασφάλισης έχουν πλήρη γνώση του γεγονότος 
ότι ο Ασφαλιστής τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, είτε ο ίδιος είτε μέσω άλλων φυσικών ή 
νομικών προσώπων, τα οποία έχει κατάλληλα εξουσιοδοτήσει. Τα δεδομένα 
αυτά αφορούν άμεσα ή έμμεσα την ασφαλιστική σύμβαση και την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων, συμβατικών ή άλλων, που απορρέουν από αυτή. Η επεξεργασία 
αυτών των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο. Γνωρίζοντας τα πιο πάνω ο 
Ασφαλισμένος ή Λήπτης της ασφάλισης εξουσιοδοτούν τον Ασφαλιστή να 
συλλέγει, ιδίως από εκείνους που ο ίδιος έχει εξουσιοδοτήσει για την τήρηση 
του αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του 
Ασφαλισμένου που αυτό περιέχει, στοιχεία που αφορούν τον Ασφαλισμένο και 
συνδέονται με την εκτέλεση της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 

Βάση Ασφάλισης Claims Made and Reported 

Κατά μερική παρέκκλιση του άρθρου 1-Έκταση κάλυψης , το παρόν ασφαλιστήριο 
βασίζεται στη ρήτρα κάλυψης απαιτήσεων Claims Made and Reported και 
ενεργοποιείται ανάλογα με την ημερομηνία κατά την οποία δηλώθηκε στον 
Ασφαλιστή από τον Ασφαλισμένο η απαίτηση του Τρίτου κατ’ αυτού. 

Προϋποθέσεις ενεργοποίησης: 

α) Το ζημιογόνο γεγονός, το οποίο οδηγεί στην έγερση απαίτησης κατά του 
Ασφαλισμένου, να έχει συμβεί εντός της προβλεπόμενης στο Ασφαλιστήριο 
ασφαλιστικής περιόδου. 

β) Η έγερση απαίτησης ή η δήλωση πιθανής ζημίας από τον Τρίτο κατά του 
Ασφαλισμένου να έχει λάβει χώρα, για πρώτη φορά,  κατά τη διάρκεια της 
ασφαλιστικής περιόδου. 

γ) Η δήλωση πιθανής ζημίας από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή να έχει λάβει 
χώρα κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 

δ) Η ζημία να μην ήταν γνωστή στον Ασφαλισμένο πριν την έναρξη της ασφάλισης.  

Η κάλυψη δηλαδή δεν ενεργοποιείται εάν η ζημία ήταν ήδη γνωστή στον 
Ασφαλισμένο ή η απαίτηση είχε ήδη εγερθεί κατά του Ασφαλισμένου πριν την 
έναρξη της ασφάλισης. 

 

 

 

 

Αστική Ευθύνη Εργοδότη 

1. Αντικείμενο ασφάλισης /Έκταση κάλυψης  
Κατά μερική παρέκκλιση της παραγράφου ….. του άρθρου ….. – Εξαιρέσεις - 
των Γενικών Όρων της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης και τηρουμένων των 
λοιπών όρων / προϋποθέσεων / εξαιρέσεων αυτής, η κάλυψη που παρέχεται με 
την Ασφαλιστική αυτή Σύμβαση επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει την Αστική 
Ευθύνη του Ασφαλισμένου, υπό την ιδιότητά του ως εργοδότη, και μόνο για τις 
υποχρεώσεις αυτού οι οποίες  προβλέπονται από τα άρθρα 657, 658 και 932 του 
ισχύοντος Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού του, το οποίο απασχολείται στο έργο ή στην επιχείρηση που 
περιγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο και ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο 
φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση σωματικών βλαβών / 
θανάτου που θα προκληθούν αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα κατά την 
εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτήν και όχι από κάποια άλλη αιτία και 
που θα οφείλεται σε αμέλεια του Ασφαλισμένου ή των παρ’ αυτού 
προστηθέντων προσώπων.  
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Ειδικότερα, με τον παρόντα καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο:  
1.1. η σύμφωνα με τα παραπάνω υποχρέωση του Ασφαλισμένου για καταβολή 
στον παθόντα της διαφοράς μεταξύ του ημερομίσθιου που παρέχεται από το 
Ι.Κ.Α. ή από άλλο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης και εκείνου που 
πραγματικά καταβάλλεται από τον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τις θεωρημένες 
μισθολογικές καταστάσεις του, για όσες ημέρες θα απέχει ο παθών από την 
εργασία του και για ανώτατο χρονικό διάστημα τις 26 ημέρες εάν το ατύχημα 
έλαβε χώρα ένα χρόνο μετά την έναρξη της σύμβασης εργασίας μεταξύ 
εργοδότη και εργαζόμενου και μέχρι τις 13 ημέρες σε κάθε άλλη περίπτωση, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.. Η παρούσα κάλυψη 
τελεί υπό τον όρο της χρονικής αφαιρετέας απαλλαγής των ………. πρώτων 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος, και  
1.2. η σύμφωνα με τα παραπάνω, σε περίπτωση ατυχήματος, υποχρέωση του 
Ασφαλισμένου για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή 
ψυχικής οδύνης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 932 του Α.Κ..  
2. Προϋποθέσεις κάλυψης / Ειδικές συμφωνίες  
 Η παρούσα κάλυψη ισχύει με τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις, όρους 
και συμφωνίες :  
2.1. Το εργατοτεχνικό και υπόλοιπο προσωπικό να συνδέεται με τον 
Ασφαλισμένο με νόμιμη σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας  και να είναι 
ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλον δημόσιο φορέα κύριας κοινωνικής 
ασφάλισης. Η απασχόληση δε του προσωπικού αυτού στο έργο ή στην 
επιχείρηση που περιγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο να αποδεικνύεται από 
τις επίσημες μισθοδοτικές καταστάσεις του Ασφαλισμένου.  
2.2. Η κάλυψη ισχύει για τις ειδικότητες των εργαζομένων και την εκτέλεση 
εργασιών εντός των γεωγραφικών ορίων, όπως αυτά ορίζονται στο 
Ασφαλιστήριο και υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών 
αυτών τηρούνται πλήρως και ανελλιπώς όλα τα μέτρα ασφαλείας που 
προβλέπονται και επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και συνηθίζονται 
σε αυτού του είδους τις εργασίες. Ο Ασφαλισμένος οφείλει, επίσης, να τηρεί όλες 
τις από το νόμο προβλεπόμενες. 
2.3. Υποχρέωση του ασφαλιστή για αποζημίωση θα προκύψει μόνο εάν 
αποδοθεί ευθύνη του Ασφαλισμένου κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης 
, η οποία τον υποχρεώνει να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτο, όπως ορίζεται στο 
παρόν ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλιστής , πάντως, διατηρεί το δικαίωμα , ανάλογα 
με την περίπτωση , να καταβάλει αποζημίωση και να διακανονίσει 
εξωδικαστικά την απαίτηση πριν από οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια ή 
απόφαση . 
 
3 . Ειδικές εξαιρέσεις 
Εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 των Γενικών όρων του 
παρόντος ασφαλιστηρίου, ισχύουν και οι ακόλουθες Ειδικές Εξαιρέσεις . 
 
Εξαιρούνται οι απαιτήσεις κατά του Ασφαλισμένου που προκαλούνται από / 
προκύπτουν από : 
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3.1 . επαγγελματικές ή άλλες ασθένειες και τα ατυχήματα που οφείλονται σε 
ασθένειες  
3.2 . ατυχήματα που οφείλονται στην μερική ή μη τήρηση των μέτρων 
ασφαλείας από το ίδιο το θύμα ή οποιαδήποτε ενέργεια εκ προθέσεως από τον 
ίδιο το θύμα 
3.3 . ατυχήματα που προκαλούνται ως αποτέλεσμα ή κατά τη διάρκεια της 
χρήσης αλκοόλ ή χρήσης ναρκωτικών από το ίδιο το θύμα . 
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ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΙΙ 
 

Terms & Conditions 
POLITICAL VIOLENCE LIABILITY INSURANCE - T3L (AMENDED) 

 

This is a claims made policy which applies only to claims first made against the 
Insured during the Policy Period.  This Policy is not subject to the terms and 

conditions of any other insurance.  It should be read carefully by the Insured. 

The Declarations Page and Application for this insurance are attached to and form 
part of this Policy. 

 

COVERAGE 

In consideration of the payment of the premium Underwriters agree subject to the 
insuring agreements, conditions, exclusions, definitions and declarations contained 
in this Policy, to indemnify the Insured in respect of their operations, for their 
Ultimate Net Loss by reason of the liability imposed upon the Insured by law for 
monetary damages in respect of:   

 

(a)  claims first made against the Insured during the policy period; 

 

 or  

 

(b)  claims or circumstances likely to give rise to a claim insured hereunder that 
are reported in writing to Underwriters within 24 months after the expiry of 
this policy 

 

      provided always that such claims arise out of an Occurrence as defined herein 
that takes place during the policy period, for Bodily Injury and/or Property 
Damage resulting solely and directly from one or more of the following 
insured perils occurring during the Policy Period and in respect of which the 
Insured has purchased cover  

 

Insured Perils are, Terrorism; Sabotage; Riots, Strikes and/or Civil Commotion; 
Malicious Damage. 

 

EXCLUSIONS 
This policy does not apply to any actual or alleged liability for:- 
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1. Loss, injury 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 by seizure or illegal occupation unless caused directly by an Insured Peril. 
 

3. Loss, injury or damage caused by confiscation, requisition, detention, legal 
occupation, 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. 

 

4. Loss, injury or damage directly or indirectly arising from or in consequence of the 
discharge of pollutants or contaminants, which pollutants and contaminants shall 
include but not be limited to any solid, liquid, gaseous or thermal irritant, 
contaminant of 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 or loss, injury or damage directly 
or indirectly arising from chemical or biological release or exposure of any kind, 
However, notwithstanding the above and subject to all other terms, conditions 
and exclusions of this policy, coverage shall be given for damages on account of 
Bodily Injury and/or Property Damage, and for the costs of cleaning up 
pollutants or contaminants, arising out of an Occurrence as defined herein in 
respect of a discharge of pollutants or contaminants immediately, resulting solely 
and directly from  an Insured Peril but only where the pollutants or contaminants 
were present at the location prior to the happening of the Occurrence insured 
hereunder.  

 

5. Loss, injury or damage by attacks by electronic means including computer 
hacking or the introduction of any form of computer virus. 

 

6. Loss, injury or damage resulting from delay or loss of markets, failure to supply 
goods or services, or failure to perform however caused or arising, and despite 
any preceding loss insured hereunder. 

 

7. Loss or damage caused by cessation, fluctuation or variation in, or insufficiency 
of, water, gas or electricity supplies, telecommunications or service of any type. 

 

8. Loss or increased cost as a result of threat or hoax, in the absence of physical 
damage due to an Insured Peril. 
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9. Bodily Injury to employees or contract workers of the Assured or arising under 
any workers’ compensation, unemployment compensation or disability laws, 
statutes, or regulations; 

 

10. Bodily Injury or Property Damage arising out of discrimination or humiliation; 
 

11. Loss or damage to property 
 

(a) owned, leased, rented or occupied by the Insured; 
 

(b) in the care, custody or control of the Insured; 
 

12. For fines, penalties, punitive damages, exemplary damages, or any additional 
damages resulting from the multiplication of compensatory damages; 

 

13. Mental injury, anguish or shock where no Bodily Injury has occurred to the 
claimant; 
 

14. For Bodily Injury and/or Property Damage directly or indirectly relating to the 
actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form; 
 

15. For any claims or circumstances disclosed on the Application for this insurance. 
 

Nothing contained in the above exclusions shall extend this Policy to cover any 
liability which would not have been covered had these exclusions not been 
incorporated herein. 

 

 

LIMITS 
1. LIMITS OF LIABILITY 
Underwriters shall only be liable for Ultimate Net Loss, as set out in the Schedule, 
any one Occurrence and in the aggregate in excess of the underlying amount and/or 
the each Occurrence Retention set out in the Schedule. 

Regardless of the number of Occurrences or claims made against the Insured or 
multiple Insureds, Underwriters’ total limits of liability shall not exceed the amount 
of Ultimate Net Loss in the aggregate as set forth in the Schedule. Such limits include 
Defence Expenses. 

 

2. UNDERLYING AMOUNT/EACH OCCURRENCE RETENTION 
Only that part of any payment constituting Ultimate Net Loss shall deplete the 
underlying amount and/or the each Occurrence Retention set out in the Schedule. 
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Regardless of the number of claims made against the Insured, where the underlying 
amount is in respect of each Occurrence, the Insured shall always be liable for either 
the underlying amount or the each Occurrence Retention, whichever is the greater, in 
respect of each and every Occurrence. 

Regardless of the number of claims made against the Insured, where the underlying 
amount is in the aggregate, the Insured shall always be liable for the remaining 
underlying amount and/or the each Occurrence Retention. 

The each Occurrence Retention shall be subject to no aggregate limitation regardless 
of the number of Occurrences or claims made against the Insured. 

 

 

CONDITIONS 
This policy is subject to the following conditions:- 

 

1. INSOLVENCY 
The insolvency, bankruptcy, receivership or any refusal or inability to pay of the 
Insured and/or any insurer and/or any Underwriter shall not operate to:- 

(a) deplete the underlying amount(s) and/or each Occurrence Retention set out in 
the Schedule; 

(b) increase Underwriter’s liability under this Policy; 
(c) increase any Underwriter’s share of liability under this Policy. 
In no event shall any Underwriter of this Policy assume the responsibilities and/or 
obligations of the Insured and/or any insurer and/or any Underwriter. 

 

2. OTHER INSURANCE 
Where the Insured is, irrespective of this Policy, entitled to be indemnified in whole 
or in part by any other insurance in respect of any damages which would otherwise 
have been indemnifiable in whole or in part by the Underwriters of this Policy, there 
shall be no contribution or participation by the Underwriters of this Policy on the 
basis of any deficiency, concurrent or double insurance for such damages or that part 
of such damages for which the Insured is entitled to be indemnified by such other 
insurance. This condition will apply whether or not the Insured is actually 
indemnified by such other insurance. 

 

3. NOTICE OF CLAIM 
As a condition precedent to coverage under this Policy, immediate written notice 
must be given to Underwriters of any claim or circumstance that, alone or in 
combination with any other claims or circumstances, may give rise to liability. 

For the purpose of this Condition 3 the Insured will notify Underwriters of any claim 
covered hereunder, or circumstances likely to give rise to a claim that would be 
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covered hereunder, for which the Insured is alleged to be liable without regard to the 
amount of damages claimed. 

 

4. PROTECTION MAINTENANCE 
The Insured warrants that any protections and safeguards provided for the 
protection of persons and/or property 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 without the consent of the Underwriters. 

 
5. PREVENTION OF FURTHER CLAIMS 
As soon as the Insured becomes aware of an Occurrence or receives a claim, the 
Insured shall promptly, and at its own expense, take all reasonable steps to prevent 
further Bodily Injury and/or Property Damage resulting from the same Occurrence 
or conditions which may give rise to a similar Occurrence. 

6. ATTACHMENT OF LIABILITY 
Liability to pay under this Policy shall not attach unless and until the Insured has, 
with Underwriters’ prior written consent, paid an amount of Ultimate Net Loss 
which exceeds the underlying amount and/or the each Occurrence Retention. 

 

7. DEFENCE 
Underwriters shall not be called upon to assume the handling or control of the 
defence or settlement of any claim made against the Insured but Underwriters shall 
have the right, but not the duty, to participate with the Insured in the defence or 
settlement of any claim which may be indemnifiable in whole or in part by this 
Policy. 

Underwriters will indemnify the Insured for their several shares of any Defence 
Expenses incurred after exhaustion of the underlying amount or each Occurrence 
Retention, whichever is the greater, provided the prior written consent of 
Underwriters is obtained before those Defence Expenses are incurred and subject to 
Underwriters’ limits of liability. 

The Insured shall not admit liability for or settle any claim which may be 
indemnifiable in whole or in part by this Policy without Underwriters’ written 
consent. 

 

8. APPEALS 
In the event the Insured elects not to appeal, a judgement which may, in whole or in 
part, involve indemnity under this Policy, Underwriters may, following discussion 
with the Insured, elect to make such appeal at their own cost and expense and shall 
be liable for the taxable costs and disbursements and any additional interest 
incidental to such appeal; but in no event shall the liability of Underwriters exceed 
the relevant limits of liability set out in the Schedule plus such cost, expense, costs, 
disbursements and interest. 
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9. APPORTIONMENT OF DEFENCE EXPENSES 
Whenever any written demand received by the Insured for damages is finally 
resolved by a payment by the Insured which, regardless of the amount thereof, is 
only covered in part by this Policy, then the percentage of any Defence Expenses that 
can be included in the Ultimate Net Loss recoverable hereunder shall be calculated 
by dividing that part of such payment which is covered by this Policy, by the total 
amount paid by the Insured. 

 

10. LOSS PAYABLE 
Any amount for which Underwriters are liable under this Policy shall be due and 
payable solely to the Insured’s London agent within 30 days after it is agreed by 
Underwriters. 

 

11. SUBROGATION 
Where an amount is paid by Underwriters under this Policy, the Insured’s rights of 
recovery against any other person or entity in respect of such amount shall be 
exclusively subrogated to Underwriters.  At Underwriters’ request the Insured will 
assist, co-operate and lend its name to the exercise of Underwriters’ rights of 
subrogation.  The Insured is hereby authorised to waive any rights of recovery in 
relation to any other party, provided such waiver is given in writing prior to the 
relevant Occurrence, subject to prior agreement by Underwriters. 

 

12. APPLICATION OF RECOVERIES 
All recoveries or payments recovered or received subsequent to a payment by 
Underwriters under this Policy, after deduction of all recovery expenses, shall be 
applied on a “top down” basis such that the last amount paid out in settlement of a 
loss shall be reimbursed first and all necessary adjustments shall then be made 
between the Insured and Underwriters, notwithstanding any rule or precedent to the 
contrary.   

 

13. WAIVER OR CHANGE 
Notice to or knowledge possessed by any person shall not effect a waiver or change 
in any part of this Policy or stop Underwriters from asserting any right under this 
Policy; nor shall any part of this Policy be waived or changed, except by endorsement 
issued to form a part hereof, signed by Underwriters. 

 

14. ASSIGNMENT 
Assignment of interest under this Policy shall not bind Underwriters unless and until 
their written agreement thereto is secured. 
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15. CANCELLATION 
Cancellation of this Policy may be effected only by Underwriters or their 
representatives sending by certified or registered mail, notice to the other party 
stating when, not less than 30 days thereafter, cancellation shall be effective.  The 
mailing of notice as aforesaid by Underwriters or their representatives to the first 
named Insured at the address shown in the Schedule shall be sufficient proof of 
notice and the coverage under this Policy with respect to all Insureds shall end on the 
effective date and hour of cancellation stated in the notice.  Delivery of such written 
notice by Underwriters or Underwriters’ representatives shall be equivalent to 
sending by certified or registered mail. 

If this Policy shall be cancelled by Underwriters, they shall retain the pro rata 
proportion of the premium for the period this Policy has been in force. 

Notice of cancellation by Underwriters shall be issued only in the event of non-
payment or short payment of premium.   

This Policy shall be non-cancellable by the Insured. 

 

16. LAW AND JURISDICTION 
As per Schedule. 

 

17. 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 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 if they fail 
to agree, they will submit their differences to the umpire and the award in writing of 
any two, duly verified, shall determine the same. 

 

18. INSPECTION AND INVESTIGATION 
Underwriters shall be permitted but not obligated to inspect the Insured’s property 
and operations at any reasonable time. Neither 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 or operations are adequate or safe. 

In addition to the notice requirements in this Policy, on request by Underwriters, the 
Insured will provide full details of all Occurrences or claims which could deplete the 
underlying amount, deplete the each Occurrence Retention or ultimately give rise to 
indemnity under this Policy. 

The Insured will co-operate fully with Underwriters should Underwriters decide to 
investigate any such Occurrence or claim. Underwriters may examine and audit the 
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Insured’s books and records at any time during normal working hours, as far as they 
relate to the subject matter of this Policy. 

 

19. CROSS LIABILITY 

In the event of claims being made by reason of Bodily Injury suffered by any 
employee of one Insured which does not arise out of the injured employee’s 
employment, for which another Insured is liable, then this Policy shall cover the 
Insured against whom such claim is made in the same manner as if separate policies 
had been issued to each Insured. 

Nothing contained in this Condition 19 shall operate to increase Underwriters’ limits 
of liability set out in the Schedule. 

 

20. ONUS OF PROOF 

In any arbitration or other 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. 

 

 

DEFINITIONS 

This policy is subject to the following definitions:- 

 

1) "Terrorism" shall mean an unlawful act, 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. 

 

2) "Civil Commotion" shall mean any act committed in the course of a 
disturbance of the public peace (where such disturbance is motivated by 
political reasons) by any person taking part together with others in such 
disturbance or any act of any lawfully constituted authority for the purpose of 
suppressing or minimising the consequence of such act. 

3)"Malicious Damage" shall mean all physical loss or physical damage 
resulting directly from a malicious act by anyone during a disturbance of the 
public peace where such malicious act is perpetrated for political reasons by 
known or unknown person(s). 
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4) "Riots" shall mean any act committed in the course of a disturbance of the 
public peace (where such disturbance is motivated by political reasons) by any 
person taking part together with others in such disturbance or any act of any 
lawfully constituted authority for the purpose of suppressing or minimising the 
consequence of such act. 

 

5) "Strikes" shall mean any wilful act of any striker or locked-out worker in the 
furtherance of a strike or in resistance to a lock-out or any act of any lawfully 
constituted authority for the purpose of suppressing or minimising the 
consequence of such act. 

 

6)"Sabotage" shall mean wilful physical damage or destruction perpetrated for 
political reasons by known or unknown person(s). 

 

7)"Bodily Injury" shall mean all physical injury to a third party human being 
including death, sickness, disease or disability and all mental injury, anguish or 
shock to such human being resulting from such physical injury. 

 

8)"Claim" shall mean that part of each written demand received by the Insured for 
monetary damages covered by this policy, including the service of suit or institution 
of arbitration proceedings.  The term “claim” shall not include a demand for an 
injunction or any other non-monetary relief. 

 

9)"Defence Expenses" shall mean investigation, adjustment, appraisal, defence and 
appeal costs and expenses and pre and post judgement interest, paid or incurred by 
or on behalf of the Insured. 

The salaries, expenses or administrative costs of the Insured or its employees or any 
insurer shall not be included within the meaning of Defence Expenses. 

10)"Property Damage" shall mean physical loss of, physical damage to or physical 
destruction of tangible property of a third party, including loss of use of the tangible 
property so lost, damaged or destroyed and/or removal of debris from third party 
property. 
 
 
11)"Ultimate Net Loss" shall mean the amount the Insured is obligated to pay, by 
judgement or settlement, as damages resulting from a claim, including Defence 
Expenses in respect of such claim arising out of one Occurrence. 

 

12)"Occurrence" shall mean any one loss and/or series of losses solely and directly 
resulting from any of the Insured Perils above. 
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The duration and extent of any one “Occurrence” shall be limited to such losses 
arising out of the same purpose or cause during any period of 72 consecutive 
hours commencing at the time of the first loss insured hereunder and within a 
radius of ten (10) miles of affected location(s).   

However for the purposes of this Policy no period of 72 consecutive hours shall 
commence prior to the attachment of this Policy. 

 

 


