
 
 

 
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.  
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Α1. ΠΡΩΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ (20/04/2022 13:00:40)  

Σε συνέχεια της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, παρακαλούμε :  

1. όπως μας σταλεί το «ερωτηματολόγιο ανάλυσης ασφαλιστικού κινδύνου» που αναφέρεται στην σελίδα 

επτά (7) της διακήρυξης.  

2. όπως επιβεβαιώσετε ότι ο προϋπολογισμός του ανωτέρω διαγωνισμού είναι 66.000 € . Αναφέρουμε ότι 

στην έβδομη (7) σελίδα της διακήρυξης αναγράφεται : την συνολική αξία της λαμβάνοντας υπόψη η 

εκτιμώμενη αξία της 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. Επί της 

αναφοράς αυτής , επισημαίνουμε ότι οι ασφαλιστικές υπηρεσίες δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.  

3. όπως μας διευκρινίσετε , λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη έχει μόνο τρία παραρτήματα, σε ποια 

παραρτήματα αναφέρεστε στις εξής περιπτώσεις :  

 Παράρτημα VIIΙ σελ 25 της διακήρυξης,  

 Παράρτημα AA σελ 37 της διακήρυξης,  

 Παράρτημα IV σελ 49  

4. όπως μας διευκρινίσετε , για ποια έτη επιθυμείτε πίνακα εμπειρίας. Στην σελίδα 22 της διακήρυξης γίνεται 

αναφορά για τα έτη 2018,2019 & 2020. Ενώ στην σελίδα 30 γίνεται αναφορά για τα έτη 2019, 2020 & 

2021.  

5. όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να έχει 

συγκεκριμένη ημερομηνία. Συγκεκριμένα , στη σελίδα 49 παρ. 4.1 της Διακήρυξης ορίζεται ότι «ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθώς και κάθε τροποποιητικής εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να 

είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της». Όμως στα σχέδια εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης παρέχονται και άλλες δυνατότητες, ήτοι ενδεικτικά να ισχύει ως 

συγκεκριμένη ημερομηνία ή μέχρις ότου λάβει η τράπεζα  

Αρ. πρωτοκόλλου: 27981/10.06.2022   

4ο Τεύχος πρόσθετων πληροφοριών επί εμπρόθεσμα υποβληθέντων ερωτημάτων μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου
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Α2. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ (20/04/2022 13:00:40) 

1. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, το «ερωτηματολόγιο ανάλυσης ασφαλιστικού κινδύνου» θα κοινοποιηθεί στον 

Προσωρινό Ανάδοχο 

2. Έχει δοθεί απάντηση στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 18516/18.04.2022 «1ο Τεύχος Διευκρινίσεων - Πρόσθετων 

Πληροφοριών επί της Διακήρυξης» (ΑΔΑ ΩΤΕΗΟΚΩ0-2ΩΤ - ΑΔΑΜ 22PROC010428175) το οποίο έχει 

αναρτηθεί στα συνημμένα του διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

3. Τα ως κάτωθι αναγραφόμενα, στο τεύχος της διακήρυξης, διαγράφονται: 

 Παράρτημα VIIΙ (σελ. 25),  

 Παράρτημα AA (σελ. 37),  

 Παράρτημα IV (σελ. 49) 

4. Ο χρόνος αναφοράς είναι τα έτη 2019, 2020 & 2021 

5. H παράγραφος του άρθρου 4.1.1. (σελ. 49) της διακήρυξης είναι δεσμευτική. Τα σχέδια εγγυητικής 

επιστολής παρέχονται προς διευκόλυνση, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΑΔΗΣΥ.  

B1. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ (21/04/2022 14:15:18) 

Σε συνέχεια της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού , παρακαλούμε για την απάντησή σας στα παρακάτω 

σημεία :  

1. Παρακαλούμε για υποβολή οικονομικών καταστάσεων 2021, έστω και σε προσχέδιο (μη οριστικοποιημένες). 

2. Μέγιστος χρόνος ισχύος της προσφοράς μας δύναται να είναι το διάστημα των 60 ημερών από την επομένη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Παρακαλούμε για την αποδοχή σας. 

3. Δεδομένης της χρήσης λεκτικού στα αγγλικά, στους ειδικούς όρους του λεκτικού θα χρειαστεί να προστεθεί 

ρήτρα κατανόησης γλώσσας, με λεκτικό ως ακολούθως:  

«Ο Ασφαλισμένος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συμφωνεί να συνταχθούν οι όροι του ασφαλιστηρίου 

στην Αγγλική γλώσσα, την οποία γνωρίζει και κατανοεί πλήρως, επιπλέον δε δηλώνει ότι αποδέχεται και 

δεσμεύεται από τους όρους αυτούς». Παρακαλούμε για την αποδοχή σας.  

4. Δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων με την Ρωσία, στους ειδικούς όρους του λεκτικού θα χρειαστεί να 

προστεθεί ρήτρα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ και ρήτρα SANCTIONS, με λεκτικό ως αναλυτικά 

επισυνάπτεται παρακάτω. Παρακαλούμε για την αποδοχή σας.  

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: ro3eiizuquUggPwJO_YYZA Σελίδα: 2/6





 
 

 
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.  
 

 

 

Σελίδα 3 από 6 

 

(ΑΔΑ 9ΞΒΡΟΚΩ0-ΟΣ0 ΑΔΑΜ 22PROC010346306 &  ΑΔΑΜ 22PROC010347426 ) ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 158893  
«1ο Τεύχος Διευκρινίσεων - Πρόσθετες πληροφορίες επί της Διακήρυξης» (ΑΔΑ ΩΤΕΗΟΚΩ0-2ΩΤ - ΑΔΑΜ 22PROC010428175) 

«2ο Τεύχος Διευκρινίσεων - Πρόσθετες πληροφορίες επί της Διακήρυξης» (ΑΔΑ 6ΔΧΑΟΚΩ0-3ΚΣ - ΑΔΑΜ 22PROC010473518) 
«3ο Τεύχος Διευκρινίσεων - Πρόσθετες πληροφορίες επί της Διακήρυξης» (ΑΔΑ 9ΛΘΦΟΚΩ0-ΕΘΚ - ΑΔΑΜ 22PROC010598408) 

 

5. Η ρήτρα «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ» (bribery and gratuities exclusion), δεν χρειάζεται να έχει 

εφαρμογή στην παρεχόμενη κάλυψη και κατά συνέπεια μπορεί να διαγραφεί. Παρακαλούμε για την 

επιβεβαίωσή σας.  

6. Η ρήτρα «Cyber Risks Endorsement» δεν χρειάζεται να έχει εφαρμογή στην παρεχόμενη κάλυψη και κατά 

συνέπεια μπορεί να διαγραφεί. Παρακαλούμε για την επιβεβαίωσή σας.  

7. Στο στοιχείο 2 του πίνακα η περίοδος ασφάλισης πρέπει να τροποποιηθεί σε: 12 μήνες, με ημερομηνία 

έναρξης την ημερομηνία υπογραφής. Η σημείωση περί της ζητούμενης έκτασης της ασφαλιστικής κάλυψης 

χρήζει διαγραφής καθώς αφορά στην αναδρομική ισχύ της κάλυψης (σημείο 8 του πίνακα). 

8. Στο στοιχείο 3 του πίνακα ασφάλισης το ζητούμενο όριο ευθύνης ζητείται να παρέχεται ανά ζημιογόνο 

γεγονός. Η φράση «ανά ζημιογόνο γεγονός» παρακαλούμε να διαγραφεί, καθώς το όριο ευθύνης παρέχεται 

ως Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών για όλους τους Ασφαλισμένους για όλες τις ασφαλιστικές 

καλύψεις και επεκτάσεις κάλυψης, σωρευτικά, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπεράσπισης, και 

σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά προβλέπονται στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου που επισυνάπτεται στη 

διακήρυξη. Παρακαλούμε για την αποδοχή σας. 

9. Ομοίως, τα αναφερόμενα στο στοιχείο 3 του πίνακα ασφάλισης για την περίοδο ασφάλισης χρήζουν 

διαγραφής – για την περίοδο ασφάλισης ισχύουν όσα αναφέρουμε ανωτέρω. 

10. Στο στοιχείο 7 του πίνακα ασφάλισης ζητείται να αναφερθεί το ετήσιο ολικό αντασφάλιστρο. Θεωρούμε ότι 

έχει γραφεί εκ παραδρομής, αντί του ορθού «ετήσιο ολικό ασφάλιστρο», καθώς η πληροφορία για το ύψος 

του αντασφαλίστρου δεν δύναται να δοθεί (και δεν είθισται να δίνεται στους διαγωνισμούς). 

11. Στο στοιχείο 8 του πίνακα η ημερομηνία αναδρομικής ισχύος γιατί ζητείται να είναι η 15/3/21; Προτείνουμε, 

και θεωρούμε ότι είναι προς όφελός σας να τεθεί η 5/8/10, επισημαίνουμε ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση 

οι ήδη γνωστές απαιτήσεις/ζημίες/περιστατικά που ενδεχομένως οδηγήσουν σε ζημία θα εξαιρούνται της 

κάλυψης. Για τον λόγο αυτό η προτεινόμενη από εσάς επαναδιατύπωση της διάταξης 7.1 (διευκρίνιση 5) 

με την προσθήκη της φράσης «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» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας. 

12. Οι ζητούμενες επαναδιατυπώσεις (διευκρινίσεις 2, 3 και 4) δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, καθώς 

αποτελούν τροποποιήσεις επί τυποποιημένου λεκτικού που κυκλοφορεί στις αντασφαλιστικές αγορές και 

έχει γίνει αποδεκτό με τη συγκεκριμένη διατύπωση. Ειδικά ωστόσο για τα μέλη του διοικητικού 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: ro3eiizuquUggPwJO_YYZA Σελίδα: 3/6





 
 

 
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.  
 

 

 

Σελίδα 4 από 6 

 

(ΑΔΑ 9ΞΒΡΟΚΩ0-ΟΣ0 ΑΔΑΜ 22PROC010346306 &  ΑΔΑΜ 22PROC010347426 ) ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 158893  
«1ο Τεύχος Διευκρινίσεων - Πρόσθετες πληροφορίες επί της Διακήρυξης» (ΑΔΑ ΩΤΕΗΟΚΩ0-2ΩΤ - ΑΔΑΜ 22PROC010428175) 

«2ο Τεύχος Διευκρινίσεων - Πρόσθετες πληροφορίες επί της Διακήρυξης» (ΑΔΑ 6ΔΧΑΟΚΩ0-3ΚΣ - ΑΔΑΜ 22PROC010473518) 
«3ο Τεύχος Διευκρινίσεων - Πρόσθετες πληροφορίες επί της Διακήρυξης» (ΑΔΑ 9ΛΘΦΟΚΩ0-ΕΘΚ - ΑΔΑΜ 22PROC010598408) 

 

συμβουλίου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι παρέχεται η κάλυψή τους, σύμφωνα και με τους όρους του 

λεκτικού.  

B2. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ (21/04/2022 14:15:18) 

1. Οι οικονομικές καταστάσεις 2021 (σε προσχέδιο) θα παρασχεθούν στον Προσωρινό Ανάδοχο 

2. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται στα δεσμευτικά τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

3. Δεν γίνεται αποδεκτή η ρήτρα κατανόησης γλώσσας καθώς το λεκτικό του ασφαλιστηρίου είναι 

εξολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Μετάφραση στην αγγλική είναι δυνατόν να επισυνάπτεται στην 

Σύμβαση, το ελληνικό κείμενο κατισχύει.  

4. Γίνεται αποδεκτή η προσθήκη της ρήτρας ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η ρήτρα 

SANCTIONS καθώς περιλαμβάνεται ήδη αντίστοιχη ρήτρα στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου (όρος 9.10 

Απαγόρευση Παράνομων Οικονομικών Συναλλαγών). 

5. Γίνεται αποδεκτή η απαλοιφή της ρήτρας «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ» (bribery and gratuities 

exclusion).  

6. Γίνεται αποδεκτή η απαλοιφή της ρήτρας «Cyber Risks Endorsement».  

7. Στο στοιχείο 2 του πίνακα η περίοδος ασφάλισης τροποποιείται σε: 12 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 

ημερομηνία υπογραφής. Επίσης διαγράφεται η σημείωση περί της ζητούμενης έκτασης της ασφαλιστικής 

κάλυψης. 

8. Στο στοιχείο 3 του πίνακα ασφάλισης διαγράφεται η φράση «ανά ζημιογόνο γεγονός» και διευκρινίζεται 

πως το όριο ευθύνης παρέχεται ως Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών για όλους τους 

Ασφαλισμένους για όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις και επεκτάσεις κάλυψης, σωρευτικά, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπεράσπισης. 

9. Στο στοιχείο 3 του πίνακα ασφάλισης αντικαθίσταται η φράση «€20.000.000 ανά ζημιογόνο γεγονός, και 

αθροιστικά για όλη την περίοδο της 12μηνής ασφάλισης – αναλογικά το ποσό των 20.000.000 Ε 

αθροιστικά για την περίοδο με έναρξη την 15/03/2021 και λήξη την ημερομηνία υπογραφής του 

συμβολαίου» με την ακόλουθη: 

«Ευρώ 20.000.000»  

10. Στο στοιχείο 7 του πίνακα ασφάλισης αντικαθίσταται η φράση «Ετήσιο Ολικό αντασφάλιστρο» με την 

ακόλουθη: 
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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.  
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«Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο» 

11. Στο στοιχείο 8 του πίνακα ασφάλισης η ημερομηνία αναδρομικής ισχύος τροποποιείται σε 05.08.2010. 

Επίσης απαλείφεται από τον όρο 7.1 «Γνωστοποίηση Απαιτήσεων και Περιστατικών» η φράση: «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». 

12. Γίνεται αποδεκτή η υποβολή προσφοράς που δεν θα περιλαμβάνει τις επαναδιατυπώσεις του λεκτικού του 

ασφαλιστηρίου που ζητήθηκαν με το 1ο τεύχος διευκρινίσεων της 18/4 (διευκρινίσεις 2, 3 και 4).  

Γ1. ΤΡΙΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ (26/04/2022 11:29:40) 

Πέραν του κάτωθι λεκτικού  στο τρίτο ερώτημα περιλαμβάνονται τα ίδια ερωτήματα με αυτά που αναγράφονται 

στο άρθρο Β.1 (αρίθμηση από 1 έως 12) του παρόντος τεύχους. Τα εν λόγω ερωτήματα απαντήθηκαν σύμφωνα 

με το άρθρο Β.2., ως ανωτέρω. 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ  

Δια της παρούσας συνομολογείται και συμφωνείται ότι αυτό το ασφαλιστήριο τροποποιείται ως κάτωθι:  

Παρά την όποια αντίθετη πρόβλεψη σε αυτό το ασφαλιστήριο, ή σε όποιο παράρτημα ή πρόσθετη πράξη 

επισυναφθείσα σε αυτό, δεν θα παρέχεται καθόλου κάλυψη από αυτό το ασφαλιστήριο για:  

i.  οποιαδήποτε οντότητα που είναι οργανωμένη ή έχει συσταθεί σύμφωνα με το τοπικό δίκαιο της 

Καθορισμένης Περιοχής, ή έχει την κεντρική της διοίκησης σε μια Καθορισμένη Περιοχή,  

ii.  οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο κατά το διάστημα που αυτό το φυσικό πρόσωπο βρίσκεται σε μια 

Καθορισμένη Περιοχή,  

iii.  οποιοδήποτε μέρος απαίτησης, αγωγής, μήνυσης ή δίκης που ασκείται, υποβάλλεται ή διατηρείται σε μια 

Καθορισμένη Περιοχή, ή  

iv.  απώλεια, κλοπή, ζημία, απώλεια χρήσης, κρυπτογράφηση, διακοπή στις λειτουργίες ή στη διαθεσιμότητα, 

ή καταστροφή οποιουδήποτε μέρους οποιασδήποτε περιουσίας (υλικής ή άυλης) που βρίσκεται σε μια 

Καθορισμένη Περιοχή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιουδήποτε 

συστήματος υπολογιστή, δεδομένων, ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, χρημάτων ή κινητών αξιών που 

βρίσκονται σε μια Καθορισμένη Περιοχή.  

Για τους σκοπούς αυτής της πρόσθετης πράξης, “Καθορισμένη Περιοχή” σημαίνει:  

a.  Τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, ή  
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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.  
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b.  Τη Ρωσική Ομοσπονδία (όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη) ή τα γεωγραφικά όρια αυτής, 

συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, ή των προτεκτοράτων στα οποία έχει νόμιμο έλεγχο (νόμιμος 

έλεγχος υπάρχει όπου αυτός αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη).  

Όπου υπάρχει οποιαδήποτε αντίθεση ανάμεσα στους όρους αυτής της πρόσθετης πράξης και στους όρους του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα εφαρμόζονται οι όροι αυτής της πρόσθετης πράξης, με την επιφύλαξη πάντοτε 

της εφαρμογής οποιασδήποτε ρήτρας Κυρώσεων.  

Εάν οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτής της πρόσθετης πράξης είναι ή σε οποιαδήποτε στιγμή καταστεί σε οποιοδήποτε 

βαθμό άκυρη, παράνομη ή αδύνατη να εκτελεστεί με βάση κάποια νομοθεσία ή κάποιο κανόνα δικαίου, η 

πρόβλεψη αυτή θα λογίζεται, στον ίδιο βαθμό, ότι δεν αποτελεί μέρος αυτής της πρόσθετης πράξης αλλά η 

εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα του υπολοίπου αυτής της πρόσθετης πράξης δεν θα επηρεάζεται.  

Όλοι οι όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις παραμένουν αμετάβλητοι 

Γ2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ (26/04/2022 11:29:40) 

Γίνεται αποδεκτή η προσθήκη της ρήτρας ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Στέφανος Αγιάσογλου 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας 

 

Αικατερίνη Πουραΐμη 
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