
 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΠΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο. 02/2022 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση ασφαλιστηρίου συμβολαίου με αντικείμενο την Ασφάλιση 
Ευθύνης των Στελεχών Διοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance), προϋπολογισθείσας δαπάνης 66.000,00€ 
(πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.) συμπεριλαμβάνομένων των κάθε είδους τελών, κρατήσεων και επιβαρύνσεων που 

βαρύνουν κατά νόμον της ΑΕ ΟΣΥ επί των ασφαλίστρων.  

(ΑΔΑ 9ΞΒΡΟΚΩ0-ΟΣ0 ΑΔΑΜ 22PROC010346306 &  ΑΔΑΜ 22PROC010347426 ) ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 158893  

 

Σελίδα 1 από 3 

 
 

 

 

            ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1η 

Στην σελ. 7 αναφέρεται ότι : «Η εκτιμωμένη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα 

χιλιάδων ΕΥΡΩ (59.000€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. , συμπεριλαμβάνομένων των κάθε είδους τελών, 

κρατήσεων και επιβαρύνσεων που βαρύνουν κατά νόμον της ΑΕ ΟΣΥ επί των ασφαλίστρων.»  

Το εν λόγω εδάφιο αντικαθίσταται από το κάτωθι: «Η εκτιμωμένη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ (66.000€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. , 

συμπεριλαμβάνομένων των κάθε είδους τελών, κρατήσεων και επιβαρύνσεων που βαρύνουν κατά νόμον 

της ΑΕ ΟΣΥ επί των ασφαλίστρων.» 

    ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2η 

Στη σελ. 73 και 74, άρθρο 5.2, η διάταξη η οποία αναφέρει: «Για τους σκοπούς των εξαιρέσεων 5.2(iv) και 

5.2(v), ο όρος «διαδικασία» περιλαμβάνει ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, κάθε αστική, ποινική, διοικητική 

δίκη ή διαιτησία ή άλλη  συναφή διαδικασία ή επίσημη ανάκριση, εξέταση, έρευνα από ελεγκτική ή εποπτική 

ή άλλη αρμόδια κρατική αρχή οποιασδήποτε δικαιοδοσίας»,  

πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: «Για τους σκοπούς των εξαιρέσεων 5.2(iv) και 5.2(v), ο όρος 

«διαδικασία» περιλαμβάνει ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, κάθε αστική, ποινική, διοικητική δίκη ή διαιτησία 

ή άλλη συναφή διαδικασία ή κύρια ανάκριση, εξέταση, έρευνα από δικαιοδοτική ελεγκτική ή εποπτική ή 

άλλη αρμόδια κρατική αρχή οποιασδήποτε δικαιοδοσίας.» 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3η 
 

Στη σελ. 78 και 79, άρθρο 6.9 αναγράφεται: «Ασφαλισμένο Πρόσωπο ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο το 

οποίο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλιση ήταν, είναι ή γίνεται:  

(i) μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, 

(ii) Υπάλληλος της Εταιρείας, 

(iii) Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού, 

αλλά μόνο στην περίπτωση και στο μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τελεί υπό τις ανωτέρω ιδιότητες. 

Διευκρινίζεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές, σύνδικοι, εκκαθαριστές, αναγκαστικοί διαχειριστές, σύμβουλοι, ή 

άλλα πρόσωπα ανάλογης ιδιότητας που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία δεν 

εμπίπτουν στην έννοια του Ασφαλισμένου Προσώπου».  

 

1ο Τεύχος Διευκρινίσεων - πρόσθετες πληροφορίες επί της Διακήρυξης 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αρ. πρωτοκόλλου: 18516/18.04.2022   
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Σελίδα 2 από 3 

Το ανωτέρω άρθρο θα διαμορφωθεί ως εξής:  

«Ασφαλισμένο Πρόσωπο ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλιση 

ήταν, είναι ή γίνεται:  

(i) μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, 

(ii) Υπάλληλος της Εταιρείας, 

(iii) Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού, 

αλλά μόνο στην περίπτωση και στο μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τελεί υπό τις ανωτέρω ιδιότητες. 

Διευκρινίζεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές, σύνδικοι, εκκαθαριστές, αναγκαστικοί διαχειριστές, σύμβουλοι, ή 

άλλα πρόσωπα ανάλογης ιδιότητας που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία δεν 

εμπίπτουν στην έννοια του Ασφαλισμένου Προσώπου, με την εξαίρεση των μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου». 

          ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4η 

Το άρθρο 6.21 στη σελ.81 το οποίο μας επισημαίνει «Έρευνα ορίζεται κάθε επίσημη εξέταση, έρευνα ή 

ανάκριση που διενεργείται στις υποθέσεις της Εταιρείας ή αφορά Ασφαλισμένα Πρόσωπα λόγω της ιδιότητάς 

τους αυτής στην Εταιρεία, εφόσον αυτά είναι εκ του νόμου υποχρεωμένα να παραστούν στην έρευνα ή 

καλούνται εγγράφως προς τούτο από την αρμόδια αρχή για έρευνα που στρέφεται στο πρόσωπό τους. 

Διευκρινίζεται ότι η Έρευνα θεωρείται ότι διενεργείται για πρώτη φορά κατά το χρόνο που το Ασφαλισμένο 

Πρόσωπο υποχρεώθηκε για πρώτη φορά να παραστεί σ’ αυτή ή κλήθηκε εγγράφως προς τούτο.», 

θα μετατραπεί σε: «Έρευνα ορίζεται κάθε επίσημη εξέταση, έρευνα ή ανάκριση που διενεργείται στις 

υποθέσεις της Εταιρείας ή αφορά Ασφαλισμένα Πρόσωπα λόγω της ιδιότητάς τους αυτής στην Εταιρεία, 

εφόσον αυτά είναι εκ του νόμου υποχρεωμένα να παραστούν στην έρευνα ή καλούνται εγγράφως προς 

τούτο από την αρμόδια δικαιοδοτική αρχή για έρευνα που στρέφεται στο πρόσωπό τους. Διευκρινίζεται 

ότι η Έρευνα θεωρείται ότι διενεργείται για πρώτη φορά κατά το χρόνο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο 

υποχρεώθηκε για πρώτη φορά να παραστεί σ’ αυτή ή κλήθηκε εγγράφως προς τούτο.» 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 5η 

Η διάταξη 7.1 στη σελίδα 86 «Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή 

κάθε Απαίτηση το γρηγορότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία, 

που αυτή έγινε γνωστή στον Ασφαλισμένο. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται είτε κατά την Περίοδο Ασφάλισης, 

είτε κατά την Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης (αν ισχύει), είτε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 

παράγραφο 7.2 “Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά”. Ειδικά για Απαιτήσεις οι οποίες ηγέρθησαν για 

πρώτη φορά πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης ή της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης (αν 

ισχύει) και εφόσον δεν έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από την ημερομηνία έγερσης της 
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Σελίδα 3 από 3 

Απαίτησης η γνωστοποίηση της Απαίτησης μπορεί να γίνει εντός 60 ημερών από το τέλος της Περιόδου 

Ασφάλισης ή Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης (αν ισχύει). 

Ο Ασφαλισμένος δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή εντός της Περιόδου Ασφάλισης, 

οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό, το οποίο μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει στην έγερση 

Απαίτησης μαζί με πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα 

περιστατικά και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ζητηθεί από τον Ασφαλιστή. 

Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε Απαιτήσεις και γεγονότα ή περιστατικά τα οποία μπορεί εύλογα να 

οδηγήσουν σε Απαίτηση πρέπει να γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση που αναγράφεται στο στοιχείο 10 του 

Πίνακα Ασφάλισης» 

διαμορφώνεται ως παρακάτω: «Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον 

Ασφαλιστή κάθε Απαίτηση το γρηγορότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός οκτώ (8) ημερών από την 

ημερομηνία, που αυτή έγινε γνωστή στον Ασφαλισμένο. Για την περίοδο από 15/03/2021 έως και την 

υπογραφή της Σύμβασης, η χρονική περίοδος Γνωστοποίησης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) 

εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται είτε κατά την 

Περίοδο Ασφάλισης, είτε κατά την Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης (αν ισχύει), είτε σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στην παράγραφο 7.2 “Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά”. Ειδικά για Απαιτήσεις οι οποίες 

ηγέρθησαν για πρώτη φορά πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης ή της Πρόσθετης Περιόδου 

Γνωστοποίησης (αν ισχύει) και εφόσον δεν έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από την 

ημερομηνία έγερσης της Απαίτησης η γνωστοποίηση της Απαίτησης μπορεί να γίνει εντός 60 ημερών από 

το τέλος της Περιόδου Ασφάλισης ή Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης (αν ισχύει). 

Ο Ασφαλισμένος δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή εντός της Περιόδου Ασφάλισης, 

οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό, το οποίο μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει στην έγερση 

Απαίτησης μαζί με πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα 

περιστατικά και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ζητηθεί από τον Ασφαλιστή.  

Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε Απαιτήσεις και γεγονότα ή περιστατικά τα οποία μπορεί εύλογα να 

οδηγήσουν σε Απαίτηση πρέπει να γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση που αναγράφεται στο στοιχείο 10 του 

Πίνακα Ασφάλισης.»                                                                                                              

                                                                                                          

Στέφανος Αγιάσογλου 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας 

 

Αικατερίνη Πουραΐμη 
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