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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Α’ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 

«ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Ο ECG ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2023»  

 

 

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 21/08.12.2022 απόφασης του Δ.Σ. του ECG,  με την οποία αποφασίστηκε η 

προσφυγή στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, καλούμε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά την Α΄ Φάση του 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Προεπιλογή) για την επιλογή  Αναδόχου για το έργο: «Παροχή από τον 

Ανάδοχο (μεσίτη αντασφαλίσεων) πρότασης αντασφαλιστικής κάλυψης όλων των βραχυπρόθεσμων 

εμπορικών κινδύνων που αναλαμβάνει πρωτασφαλιστικά ο ECG σε σχέση με εξαγωγικές πιστώσεις εντός 

του πλαισίου της δραστηριότητάς του, για το έτος 2023». 

  

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου μέσω υποβολής  

Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, , ο  οποίος θα πρέπει να έχει περιέλθει στο πρωτόκολλο της της 

Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.  ή  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@ecg.gr και k.mansouri@ecg.gr  το αργότερο μέχρι την  

Παρασκευή  30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα  12:00. 

 

Η δήλωση συμμετοχής των συμμετεχόντων θα πρέπει να συνταχθεί  αποκλειστικώς και μόνον 

χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του Παραρτήματος που επισυνάπτεται στην παρούσα.  

Επιπλέον, η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υπογραφεί  στο τέλος από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα και να τίθεται η εταιρική σφραγίδα μαζί με την υπογραφή επί ποινή 

απαραδέκτου.  

 

Η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη  αποδοχή εκ 

μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων  και διατάξεων της παρούσας πρόσκλησης και του 

Διαγωνισμού. 
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Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι  εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής», η οποία εκτιμάται βάσει παραμέτρων που 

συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης και θα εξειδικευθούν αναλυτικά στην 

Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Κατερίνα Μανσούρη 

(τηλ: 211 9966219). 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία  Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων 

Α.Ε. 

με διακριτικό τίτλο Export Credit Greece 

(ECG)  

Ταχυδρομική διεύθυνση Πανεπιστημίου 57 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10564 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο +302119966200 

Φαξ +302103244074 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@ecg.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κατερίνα Μανσούρη, 

Πανεπιστημίου 57, 5ος όροφος, Αθήνα, 

τηλέφωνο:  +302119966219, 

Email: k.mansouri@ecg.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)             www.oaep.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG) συστάθηκε με τον ν. 4918/2022 και είναι 

ανώνυμη εταιρεία με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους 

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.  

Είναι φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης, εποπτεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και το μετοχικό της 

κεφάλαιο ανήκει 100% στο Δημόσιο.  

Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις, συνασφαλίσεις και η παροχή εγγυήσεων και 

αντεγγυήσεων για πολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους, καθώς και για κάθε άλλο 

συναφή κίνδυνο, οι οποίοι συνδέονται με την εξαγωγική και επενδυτική δραστηριότητα και την εν γένει 

διεθνή δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και των θυγατρικών τους η συνδεδεμένων 

αυτών εταιριών, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών ή συνδεδεμένων αυτών αλλοδαπών εταιριών. 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας καλύπτει την ασφάλιση, εγγύηση και χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων 

μέχρι 2 έτη, μεσοπρόθεσμων από 2 έως 5 έτη και μακροπρόθεσμων άνω των 5 ετών, εξαγωγικών 

πιστώσεων και κάθε είδους πράξεις που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα και τη 
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διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, των θυγατρικών τους ή συνδεδεμένων αυτών των εταιριών. 

Με τις παραπάνω δραστηριότητές της, η Εταιρεία συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση της 

«εξωστρέφειας» της Ελληνικής Οικονομίας.  

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της δραστηριότητας της ECG περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, άρθρο 1 του ν. 4918/2022. 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Μεσίτες αντασφάλισης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων  2.2, 2.3 και 2.4 της 

παρούσης Πρόσκλησης, να αποστείλουν είτε ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής, ή με courier, ή 

ηλεκτρονικά στις  διευθύνσεις info@ecg.gr και k.mansouri@ecg.gr, ενυπόγραφη δήλωση ενδιαφέροντος 

(η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του 

νόμιμου εκπροσώπου),για την παροχή υπηρεσιών για το έργο «παροχή από τον Ανάδοχο (μεσίτη 

αντασφαλίσεων) πρότασης αντασφαλιστικής κάλυψης όλων των βραχυπρόθεσμων εμπορικών κινδύνων 

που αναλαμβάνει πρωτασφαλιστικά ο ECG σε σχέση με εξαγωγικές πιστώσεις εντός του πλαισίου της 

δραστηριότητάς του, για το έτος 2023», όπως αυτές αποτυπώνονται στην  παρούσα Πρόσκληση. 

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ανταγωνιστικός διάλογος  

Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου διακρίνεται σε δύο (2) φάσεις:  

«Α΄ Φάση του Διαγωνισμού» ή «Α’ Φάση» 

Είναι η παρούσα φάση προεπιλογής του Διαγωνισμού, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα 

περιγράφονται στην Πρόσκληση και θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη των Προεπιλεγέντων. H 

Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα έχουν υποβληθεί και 

θα προσκαλέσει όλους τους Υποψηφίους, που πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής, ώστε να 

συμμετάσχουν στη Φάση Β’ του Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

«B΄ Φάση του Διαγωνισμού» ή «Β’ Φάση»  

Είναι η φάση του Διαγωνισμού που έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων (Α΄ Φάση) και διαρκεί μέχρι 

το πέρας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, η οποία διακρίνεται στα εξής δύο (2) στάδια: 

Στάδιο Β. Ι: Διενέργεια διαλόγου. Κατά το Στάδιο Β. Ι. της Β’ Φάσης της διαδικασίας ανταγωνιστικού 

διαλόγου  θα αποσταλεί επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες, μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα κληθούν να παραλάβουν την Πρόσκληση Συμμετοχής σε 

Διάλογο. Στην Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο θα καθορίζονται οι ακριβείς όροι, σύμφωνα με τους 

οποίους θα διεξαχθεί ο διάλογος, σκοπός του οποίου είναι η εκτίμηση ως προς τις τεχνικές και 

οικονομικές λύσεις που μπορεί να προσφέρει η αγορά, καθώς και η διερεύνηση και ο προσδιορισμός 
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των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής 

σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η  Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει διάλογο 

με καθέναν από τους Προεπιλεγέντες σχετικά με τις βασικές τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους του 

Αντικειμένου της Σύμβασης, μπορεί δε, κατά την κρίση της, να συζητηθούν όλες ή ορισμένες από τις 

πτυχές του εν λόγω αντικειμένου. Η συμμετοχή στο Διάλογο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 

συμμετοχή του Προεπιλεγέντος στο Β.ΙΙ. Στάδιο του Διαγωνισμού (Υποβολή Δεσμευτικής Προσφοράς), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς. Κατά τη 

διάρκεια του Διαλόγου, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση όλων των 

Προεπιλεγέντων μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, για την παροχή της ίδιας επακριβώς πληροφόρησης στους 

Προεπιλεγέντες. Οι προτάσεις, λύσεις και εν γένει πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της 

Αναθέτουσας Αρχής από έναν Προεπιλεγέντα και οι οποίες θα χαρακτηριστούν  ως εμπιστευτικές και δεν 

θα γνωστοποιηθούν στους άλλους Προεπιλεγέντες χωρίς τη συναίνεσή του.  

Στάδιο ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών –  / Ανάθεση (επιλογή Αναδόχου): Μετά τη λήξη του 

Σταδίου Β.Ι., εκκινεί το Στάδιο Β.ΙΙ του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, θα αποσταλεί επιστολή πρόσκλησης 

υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από την Αναθέτουσα Αρχή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου , με την οποία θα κληθούν οι Προεπιλεγέντες να υποβάλλουν Δεσμευτικές Προσφορές. Η 

Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς θα τάσσει εύλογη προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της. 

 

«Δεσμευτική Προσφορά» ή «Προσφορά» 

Είναι η προσφορά, που θα υποβάλει έκαστος Διαγωνιζόμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τα 

οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς, κατά το Β.ΙΙ Στάδιο αυτού της παρούσας 

διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου. 

 

Φορέας χρηματοδότησης της αντασφαλιστικής σύμβασης: 

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός του ECG. 

 

1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή από τον Ανάδοχο(μεσίτη αντασφαλίσεων) πρότασης 

αντασφαλιστικής κάλυψης όλων των βραχυπρόθεσμων εμπορικών κινδύνων που αναλαμβάνει 

πρωτασφαλιστικά ο ECG σε σχέση με εξαγωγικές πιστώσεις εντός του πλαισίου της δραστηριότητάς του.  

 

Σκοπός της αντασφάλισης είναι η διασπορά του οικονομικού κινδύνου του ECG. 

 

Εκτίμηση είσπραξης ασφαλίστρων για το έτος 2023: € 2.200.000.  

 

Βασικοί όροι της  σύμβασης αντασφάλισης περιγράφονται ως ακολούθως: 
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i)  αντασφαλιστική σύμβαση αναλογικής συμμετοχής /quota share on a Risk Attaching Basis,  με ποσοστό 

συμμετοχής του ECG 70% και ποσοστό συμμετοχής της  αντασφαλίστριας εταιρείας  30% 

ii) ανώτατο ποσό αντασφαλιστικής κάλυψης ζημιών ανά αγοραστή δύο εκατομμύρια Ευρώ (2.000.000€)  

Επιπλέον, ο Αντασφαλιστής προσφέρει συμπληρωματική ασφάλιση, με αντασφαλιστική σύμβαση τύπου   

Κάλυψης Υπερβάλλοντος Ποσού/ Excess of Loss on a Risk Attaching Basis επί του ποσοστού συμμετοχής 

του ECG στις ζημίες, ήτοι επί του 70%, για τα ακόλουθα τρία (3) εναλλακτικά σενάρια: 

α) Σενάριο 1: Ιδία Κράτηση  ECG 200.000 Ευρώ και κάλυψη κατά 100% από τον Αντασφαλιστή του 

υπολειπόμενου  ποσού έως τα 1.200.000 Ευρώ  

β) Σενάριο 2: Ιδία Κράτηση  ECG 250.000 Ευρώ και κάλυψη κατά 100% από τον Αντασφαλιστή του 

υπολειπόμενου  ποσού έως τα 1.150.000 Ευρώ  

γ) Σενάριο 3: Ιδία Κράτηση  ECG 300.000 Ευρώ και κάλυψη κατά 100% από τον Αντασφαλιστή του 

υπολειπόμενου  ποσού έως τα 1.100.000 Ευρώ  

Προκειμένου ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών να είναι αξιόπιστος και η κάθε προσφορά να είναι 

συγκρίσιμη με τις λοιπές προσφορές που θα υποβληθούν, ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 

θα συντάξει την οικονομική προσφορά για κάθε ένα από τα τρία παραπάνω σενάρια.   

Στην πρόταση θα περιλαμβάνεται για κάθε ένα από τα παραπάνω σενάρια, προσυμφωνημένη κάλυψη 

περιπτώσεων δέκα(10) αγοραστών με πιστωτικά όρια άνω των €2.000.000, χωρίς έξτρα χρέωση. 

Αναλυτικά για: 

4 αγοραστές με πιστωτικό όριο μέχρι € 3.000.000 

3 αγοραστές με πιστωτικό όριο μέχρι € 5.000.000 

3 αγοραστές με πιστωτικό όριο μέχρι € 8.000.000 

 

iii)  Η αντασφαλιστική κάλυψη θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις των πρωτασφαλιστηρίων 

και ο αντασφαλιστής θα ακολουθεί για το ποσοστό του την τύχη του πρωτασφαλιστή  (ρήτρα ασφάλισης 

“follow the fortune’’) 

 

iv) Ο ECG θα αναγγέλλει στον αντασφαλιστή τις ζημίες ποσού άνω των 100.000. 

 

v) καλυπτόμενη αντασφαλιστικά  περίοδος:  

Έτος 2023 και συγκεκριμένα από της υπογραφής της αντασφαλιστικής σύμβασης και έως τη λήξη αυτής 

για όλες τις  πρωτασφαλίσεις που θα συνάψει ο ECG για το χρονικό διάστημα που καλύπτει το 

πρωτασφαλιστήριο. 

 

Ορισμός αντασφαλιστικού έτους 2023: 

Καλύπτονται αντασφαλιστικά, ασφαλισμένα τιμολόγια που ανήκουν σε ασφαλιστήρια συμβόλαια με: 

ημερομηνία έναρξης φορτώσεων από 01.01.2023 έως 31.12.2023. 
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Η πρόταση αντασφαλιστικής κάλυψης που περιλαμβάνεται στην προσφορά των οικονομικών φορέων 

(μεσιτών αντασφάλισης), πρέπει να αφορά αντασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχονται από αντασφαλιστικές 

εταιρείες  οι οποίες  έχουν  αξιολογηθεί και καταταγεί από  διεθνείς αναγνωρισμένους Οίκους αξιολόγησης 

(π.χ. Standard & Poor’s, ΑΜ BEST ή άλλους αντίστοιχους (CRA), τουλάχιστον στην κατηγορία A-, άλλως η 

πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

 

Προφίλ κινδύνου ECG/ Ιστορικά στοιχεία 

Έχει δημιουργηθεί φάκελος με τα στοιχεία που δίνουν την εικόνα του κινδύνου του ECG,  στον οποίο 

περιλαμβάνονται  πληροφορικά στοιχεία, απαραίτητα για την εκτίμηση του κινδύνου και την  δημιουργία της 

αντίστοιχης πρότασης  αντασφαλιστικής  κάλυψης. 

Με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2022, ο φάκελος αποτελείται από: 

 

-    Πιστωτικά όρια ενεργά  

-    Πίνακας διάρθρωσης των πιστωτικών ορίων  

-    Ανοιχτές φορτώσεις  

-    Πίνακα Πιστωτικών Ορίων ανά χώρα  

-    Διαδικασία Διαχείρισης Ζημιών  

-    Στοιχεία τρεχουσών εκκρεμών ζημιών 

-    Στοιχεία καταβληθεισών αποζημιώσεων   

 

Οι παρούσες πληροφορίες είναι αυστηρά εμπιστευτικές και θα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο στους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που θα κληθούν στη β’ φάση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού 

διαλόγου, κατόπιν της υποβολής δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογραφής και δήλωσης 

εμπιστευτικότητας, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα IΙΙ. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος της περαιτέρω εξειδίκευσης και του ακριβούς 

προσδιορισμού του φυσικού αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης κατά το στάδιο του διαλόγου (Β.Ι 

Φάση του Διαγωνισμού) και των τεχνικών προδιαγραφών αυτού ώστε να προσαρμοσθεί ει δυνατόν 

καλύτερα στις ανάγκες του Αντικειμένου της Σύμβασης . 

2.  Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Προεπιλογής 

 

2.1  Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
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2.1.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

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

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

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

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

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

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 



 
  

 
9 

 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις , (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.1.2  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστική και εργατικής ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας.  

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

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

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

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος 

βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, , δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται  στο πλαίσιο της παρούσας  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση,  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.1.3  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

 

2.2  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους.  

2.3  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (μεσίτες αντασφαλίσεων) απαιτείται να διαθέτουν:  

α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών  (2019, 2020, 2021) ποσού 

τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ (€), 

β) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων τουλάχιστον μέχρι συνολικού ποσού ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ (€). 

2.4  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (μεσίτες αντασφαλίσεων)απαιτείται: 

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2019, 2020, 2021), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις 

(3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  αντασφάλισης, συνολικού προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον 

πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ(€). 
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3.  Δημοσιότητα  

Το πλήρες κείμενο του παρόντος Τεύχους Πρόσκλησης σε Ανταγωνιστικό Διάλογο αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://www.oaep.gr  

4. Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές, τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου 

αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή στην αγγλική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κάθε 

μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

στην ελληνική γλώσσα ή στην αγγλική γλώσσα. 

 5. Εγγυήσεις 

 5.1 Εγγύηση Συμμετοχής 

 Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

5.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αμοιβής/ προμήθειας του Αναδόχου και η οποία κατατίθεται μέχρι και 

την υπογραφή της σύμβασης αντασφάλισης.  

 

6. Γενικοί όροι υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 30/12/2022 ημέρα  

Παρασκευή και ώρα 12:00 . 

 

7.  Χρόνος – Τόπος και Τρόπος Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η 30η /12/2022 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.  

Ο οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει την εκδήλωση ενδιαφέρονός  του σε  σφραγισμένο φάκελο 

στον  οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

ΠΡΟΣ: 

«Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ   
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Πανεπιστημίου 57, Αθήνα, Ταχ. Κωδ. 10564» 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ  

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ECG ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2023» . 

Υπεύθυνη: Κατερίνα Μανσούρη 

 

ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@ecg.gr και 

k.mansouri@ecg.gr  

έως έe 30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.00. 

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των συνημμένων σε αυτή 

δικαιολογητικών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο της δήλωσης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 

φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 

ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. 

7.1 Περιεχόμενο Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Εντός του φακέλου της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί (υπό)φάκελοι: 

Φάκελος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ο οποίος εμπεριέχει τους κάτωθι υποφακέλους Α-

Γ. 

Υποφάκελος Α – Έντυπο Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Το Έντυπο Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του 

υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της Πρόσκλησης.   

 Το ως άνω Έντυπο Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από κατάλογο των 

συνημμένων Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης, όπως αυτά κατανέμονται στους Υποφακέλους Α έως Γ, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

Κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να ορίσει ένα πρόσωπο ως Αντίκλητο, με τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή 

(δια των εκπροσώπων ή των συμβούλων της) θα μπορεί να επικοινωνεί για τους σκοπούς της παρούσας 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Το πλήρες ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του Αντικλήτου 

πρέπει να μνημονεύονται στο Έντυπο Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

συμπεριλαμβανομένων και της ταχυδρομικής διεύθυνσης, αριθμού σταθερής γραμμής τηλεφώνου, 

αριθμού τηλεομοιοτυπίας (fax) και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αντικλήτου.  

 

 

mailto:info@ecg.gr
mailto:k.mansouri@ecg.gr
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Υποφάκελος Β – Τεκμηρίωση Προσωπικής Κατάστασης 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού παρούσας, οι υποψήφιοι υποβάλλουν, 

αντίστοιχα, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του 

ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του υποψηφίου όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 

ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, 

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 

χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Για τους υποψηφίους που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται είναι: 

α1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα 

δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί 

του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 

υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της Α.Α.Δ.Ε.  

α2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ.  

(β) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την 

κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

(γ) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

(δ)  υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού της παρούσας πρόσκλησης σε ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
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ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Ο ECG ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» και ότι 

πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής προεπιλογής της παρούσας πρόσκλησης της ESG, όπως προβλέπεται 

στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

(ε) δήλωση εμπιστευτικότητας, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 

 

Υποφάκελος Γ   – Τεκμηρίωση Τεχνικής και Οικονομικής Επάρκειας 

Προς απόδειξη της πλήρους συμμόρφωσης προς τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής 

Επάρκειας , ο υποψήφιος υποβάλλει: 

(α)  δημοσιευμένους ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. 

(β) ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α για ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων. 

(γ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου της χώρας 

εγκατάστασής του.  

Κατά το στάδιο της κατακύρωσης, ο προσωρινός Ανάδοχος επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς θα 

πρέπει να υποβάλει συμπληρωματικά αντίγραφα των υπογεγραμμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  

αντασφάλισης.  

8.  Αποσφράγιση Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Η αξιολόγηση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού της ECG.   

9.  Aξιολόγηση Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει το σχετικό Πρακτικό. Στο Πρακτικό αυτό 

περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου. Επίσης, σε αυτό περιέχονται οι σχετικές 

κρίσεις αναφορικά με τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος που, τυχόν, υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα 

ή αντικανονικά και δεν εξετάσθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία.   Επί τη βάσει των ανωτέρω 

ελέγχων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα προβεί στη σύνταξη Πίνακα Προεπιλεγέντων, ο οποίος 

και θα ενσωματώνεται στο Πρακτικό της Επιτροπής. Το Πρακτικό αυτό αποτελεί την εισήγηση προς το 

αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης αναφορικά με τη συμμετοχή του.  

Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Αναθέτουσας για παράβαση των όρων της 

παρούσας. Η ένσταση κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες και 

εξετάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων. 
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Σημαντική Σημείωση: 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα χρονοδιαγράμματα οποιασδήποτε φάσης 

του Διαγωνισμού κατά την κρίση της, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Υποψηφίων, των 

Προεπιλεγέντων, ή  και τρίτων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή, ακόμη, να μην κατακυρώσει τα 

αποτελέσματά του, εν γένει, οποτεδήποτε κατά την διακριτική της ευχέρεια και με αιτιολογημένη 

απόφασή της.  

 

 

 

Συνοπτική παρουσίαση δραστηριότητας ECG/ ECG’s profile, operation and procedures 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. συστάθηκε με το Ν. 4918/2022 και είναι ανώνυμη 

εταιρεία με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της 

ιδιωτικής οικονομίας.  

Είναι φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης, εποπτεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και το μετοχικό της 

κεφάλαιο ανήκει 100% στο Δημόσιο.  

Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις, συνασφαλίσεις και η παροχή εγγυήσεων και 

αντεγγυήσεων για πολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους, καθώς και για κάθε άλλο 

συναφή κίνδυνο, οι οποίοι συνδέονται με την εξαγωγική και επενδυτική δραστηριότητα και την εν γένει 

διεθνή δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και των θυγατρικών τους η συνδεδεμένων 

αυτών εταιριών, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών ή συνδεδεμένων αυτών αλλοδαπών εταιριών. 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας καλύπτει την ασφάλιση, εγγύηση και χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων 

μέχρι 2 έτη, μεσοπρόθεσμων από 2 έως 5 έτη και μακροπρόθεσμων άνω των 5 ετών, εξαγωγικών 

πιστώσεων και κάθε είδους πράξεις που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα και τη 

διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, των θυγατρικών τους ή συνδεδεμένων αυτών των εταιριών. 

Με τις παραπάνω δραστηριότητές της, η Εταιρεία συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση της 

«εξωστρέφειας» της Ελληνικής Οικονομίας.  

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της δραστηριότητας του ECG περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, άρθρο 1 του Ν. 4918/2022. 
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Informative Note Addressed to Reinsurers  

 

1. Update on the Company’s structure (stakeholders/management). 

 

Export Credit Greece S.A. (henceforth ‘ECG’) is the Greek Export Credit Agency (ECA), previously 

denominated ECIO (Export Credit Insurance Organization) or OAEP (Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων). Through the adoption of the new Statutory Law No. 4918/2022, which includes the new 

Articles of Association, ECG has undertaken a deep restructuring program to respond to the fast-paced 

evolution of the Greek market and meet the growing demand for access to finance for capital expenditure 

or working capital needs from Greek enterprises. ECG’s main objective is that of supporting national 

enterprises in their internationalization process through export credit and credit insurance products. ECG 

has administrative and financial independence, operates in accordance with the rules of the private 

economy and is supervised by the Minister of Foreign Affairs. 

The supervising Minister does not provide any guidance for ECG’s cover policy, its decisions to accept (or 

reject) applications for cover, its decisions to pay (or reject) claims, etc.  

 

ECG is governed by a 7-Member Board of Directors (with a 5-year service that may be renewed) which are 

elected by the General Meeting.  

ECG covers all its operating cost and the losses related to short-term business by its own financial means, 

without any access to the State Guarantee Capital. ECG’s income comes from premiums and portfolio 

investments.  

According to ECG’s Statute Law (article 11), the Organization can have access to the “State Guarantee 

Capital” only in cases of non-marketable risks, as they are defined by the competent bodies of the 

European Commission (DG Competition).  

The State Guarantee Capital, which amounts to €1.47 billion, is neither stock nor reserves. It is the total 

amount of assurance obligations that ECG is chartered to undertake with regard to “non-marketable” 

risks.  

ECG can cover both commercial and political risks, connected to both short-term and medium-long term 

transactions. “Risk period” covers the manufacturing period plus the credit period. 

 

Covered risks: 

Covered risks are the risks of loss, caused by political , economic, commercial and credit risks and the risks 

associated with them, in accordance with national and European Union law, as well as international 

agreements governing export credit organizations or companies.   

Most common insured commercial risks:  

- protracted default 
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- insolvency 

 

Coverage rate: 

The percentage of coverage offered by  ECG may not exceed ninety-five per cent (95%) of the loss, or 

liability for which it guarantees.  

 

ECG’s product range: 

 - export credit insurance (supplier credit, buyer’s credit, LC confirmation) 

 - internationalization support for working capital and capital expenditures 

 - Surety bond support 

 - Political Risk Insurance (‘PRI’) 

 - Short-term credit insurance for single risks and whole turnover  

 - Factoring business 

  

ECG’s company structure: 

- General Meeting (the Greek State as the sole shareholder, is represented by the supervising       Minister 

of Foreign Affairs and the Minister of Finance) 

-Board of Directors 

-Chairman of the Board of Directors   

- Managing Director 

• Department of Legal Affairs 
- Legal 
- Compliance 
- International relations 

• Department of Operational Support 
- HR 
- IT 
- Press & Communication  

• Department of Business development 
- Claims & Recoveries 
- Underwriting Financial Guarantees & other products 
- Underwriting Export Credit & Credit Insurance 

• Department of Risk  
- Risk Analysis 
- Risk Management  

• Department of Financial Services 
- Finance  
- Financial Services 
- Accounting 



 
  

 
18 

 

- Procurement    

                       

2. Procedures for Short-term Export Credit Insurance. 

ECG’s customers-exporters submit their applications via email or fax.  

After the submission of applications, the Department of Risk (Risk analysis) evaluates the relevant “Credit 

Information Reports” for the foreign buyers which are sent to ECG by certain Credit Information Sources. 

ECG cooperates with many different Credit Information Sources around the world and for some of them 

there is an “On Line” connection with ECG. 

After the above evaluation of the foreign buyer (Financial statements, payments history, importance of 

exporter/client, sector, country etc.), the “Department of Risk analysis” sets the maximum credit limit for 

each foreign buyer, or rejects certain foreign buyers for whom the informative data are negative. Then, it 

passes the approved credit limits to the “Department of Short-term Policies & Credit Insurance ” which 

then informs by writing the applicant exporters about the approved credit limits for each foreign buyer 

and setting also the premium rate and the percentage of cover. If the exporter agrees with the terms of 

insurance offered by ECG, then the Insurance Policy is signed by both parties.  

 

Main Short term policy measures: 

-   “minimum annual premium” for every insured exporter, 

- “maximum annual amount of claims to be paid” which is equal to the total premiums paid per      

underwriting year multiplied by 30.  

The premium rates for commercial risks vary according to the number of risks to be covered and the 

quality of the Credit Report. For “Whole-Turnover Policies” the premium for the two commercial risks 

(insolvency and protracted default) are usually set to 0.30% - 0.40%, while for “Specific Policies” they are 

usually set to 0,60% - 0,90%. 

 

According to ECG’s Statute Law, the maximum percentage of cover is 95%, but it usually varies between 

75% - 90%. The only cases for which ECG sets a 90% or 95% percentage of cover are the “Whole Turnover 

Policies” with high values of insured shipments per year (above € 1.000.000) and low frequency of losses.  

 

In case the exporters wish to be covered against political risks also, ECG has set a “package” including 4 

political risks (Acts of God, Moratorium, Transfer Risk, Cancellation of Import & Export Licence). For this 

“package” of 4 political risks, ECG has set certain premium rates and percentages of cover based on credit 

period and a country risk classification of the country of destination.  

 

As regards the Medium & Long-term Insurance Policies related to exports or construction works abroad 

undertaken by Greek Companies, ECG applies the rules of the OECD’s Gentlemen’s Agreement which is 
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called “Arrangement on Officially Supported Export Credits” and which has been transferred to EU Law 

by a Co-Decision of the European Parliament and the Council of the EU. 

 

3. Underwriting Guidelines, Decisional Process, Underwriting Authority, Management Audit/Checks. 

 

Regarding ECG’s Underwriting Guidelines we have already given a short description in paragraph 2 above. 

As far as the Decisional Process is concerned, we apply the following practice: 

 

The Short-term Export Credit Insurance Policies for which we have an expected annual total value of 

approved credit limits of € 2,000,000 are approved by the Managing Director  after a written proposal by 

the corresponding Department. All the other Policies with an expected annual total value of approved 

credit limits above € 2,000,000 are approved by the Board of Directors which meets 2-3 times per month.   

 

ECG’s Annual Budgets and Balance-Sheets are approved by the Board of Directors and then are submitted 

to the supervising Minister who approves them by issuing a relative Ministerial Decision. According to 

ECG’s Statute Law, before the submission to the Minister for approval, the Balance-Sheets of the company 

are checked and signed by two Official Independent Auditors. After the Minister’s approval, they are 

published in, at least, two daily newspapers (one political and one economic). 

 

4. Accumulation Control (per Buyer, per Country). 

 

We have set certain “ceilings” per country and per buyer, but only with regard to MLT transactions and 

non-OECD countries. Regarding ST transactions, we could say that, on average, ECG covers total annual 

shipments of about € 750,000,000. 

 

With regard to ST transactions, after having evaluated the relevant Credit Reports for foreign buyers, ECG 

sets certain “maximum credit limits” for each foreign buyer. We should note that, in case we have more 

than one Greek exporters/clients of ECG who export to the same foreign buyer, then the above “maximum 

credit limit” of the foreign buyer is split among the insured Greek exporters, according to their needs. We 

should also note that, in case an insured exporter does not make use of the granted “credit limit” for a 

period of 3 months (i.e. he does not make any shipments to the foreign buyer), then ECG cancels the 

“credit limit” which was approved for the specific buyer. 

 

Regarding again the ST transactions, we should note that the Department of Short-term Policies & Credit 

Insurance follows, in cooperation with the insured exporter, and with the help of the IT System, all the 

shipments made, the payments by the foreign buyers, the movements of the “credit limits”, etc. It goes 

without saying that in case we have a delay regarding a repayment by a specific foreign buyer, then ECG 
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does not allow the insured Greek exporter to continue the shipments to the above foreign buyer, even if 

the credit limit has not been absorbed.  

 

5. Claims Handling Processes:  

 

If a buyer does not repay a credit until maximum sixty (60) days from the invoiced credit payment 

deadline, then the PH announces this delay, claims notification, to the Department of Short-term Policies 

& Credit Insurance and this Department notifies the Department of Claims & Recoveries relatively. 

 

The Department of Claims & Recoveries starts the process by communicating with the PH relatively and 

asking him to submit to ECG specific, according to the risk occurred, documentation in order for the 

Department of Claims & Recoveries to determine that the insured risk  (protracted default, or insolvency) 

has occurred. At the same time, the Department of Claims & Recoveries forwards a formal notice to the 

foreign buyer advising him to settle the debt in order for him to avoid facing problems to his trading 

activity in the direct future and informing him that in the absence of any immediate respond from his side, 

ECG will be forced to take legal measures which may be required in view of the recovery of the debt. 

 

In case of “disputes” (quality or of a different nature), in order for ECG to indemnify the PH, the relevant 

dispute needs to be resolved by a final and irrevocable decision which will be issued by the competent 

court and will be enforceable in the country of destination of the exports. 

 

In order for ECG to pay the indemnification, the Department of Claims & Recoveries submits its positive 

(or negative) proposal to ECG’s Board of Directors for the approval (or rejection) of the indemnification. 

All the cases of claims have to be approved (or rejected) by the Board of Directors, regardless of the 

amount of the claim. The insolvency risk can be compensated as soon as the PH’s credits are noted in the 

liabilities of the insolvency estate of the debtor. The protracted default risk can be compensated at the 

earliest within six (6) months from the invoice expiry date of the PH’s credit and under the condition that the 

procedure of determination of occurrence of the risk and damage will have been completed, according to 

the Insurance contract, based on the provisions of the GENERAL TERMS 

 

Finally, if the PH does not submit the required documentation, then the Department of Claims & 

Recoveries cannot determine that the insured risk has occurred and therefore these “sleeping” cases are 

submitted to the Board of Directors after the limitation period is expired, which according to Greek 

Insurance Law is 5 years, in order to be written-off.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕNTYΠOY ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. 

 

Αξιότιμοι κύριοι / Αξιότιμες κυρίες 

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει να δηλωθούν τα ακόλουθα στο Έντυπο Υποβολής Φακέλου 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:) 

1. Ο κάτωθι υπογράφων (●) (πλήρες όνομα), ενεργώντας υπό την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του 

νομικού προσώπου με την επωνυμία (●) (πλήρης εμπορική επωνυμία), (ή δεόντως εξουσιοδοτημένος 

προς τούτο από το νομικό πρόσωπο με την εμπορική επωνυμία (●)), που έχει την καταστατική του έδρα 

στην (●) (διεύθυνση, χώρα) δηλώνω ότι το ως άνω νομικό πρόσωπο ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη 

διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης για το έργο «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Ο ECG ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» και 

υποβάλλει με το παρόν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης. 

Εφ’ όσον πρόκειται για Ένωση Προσώπων, θα πρέπει να δηλώνονται τα εξής στο Έντυπο Υποβολής 

Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

1. Οι κάτωθι υπογράφοντες (●) (πλήρη ονόματα), ενεργώντας υπό την ιδιότητά μας ως νομίμων 

εκπροσώπων των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες (●) (πλήρεις εμπορικές επωνυμίες), (ή ως 

δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τα νομικά πρόσωπα με τις εμπορικές επωνυμίες (●), που 

έχουν τις καταστατικές τους έδρες (●) (διεύθυνση, χώρα), δηλώνουμε ότι τα προαναφερθέντα νομικά 

πρόσωπα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν από κοινού στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την 

ανάθεση Σύμβασης για το έργο «…………………………» και, έχοντας συστήσει μια Ένωση Προσώπων προς 

τούτο, υποβάλλουν με το παρόν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 

Πρόσκλησης. 

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μας συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη 

συμμετοχή στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση, η οποία εκδόθηκε 

από την Αναθέτουσα Αρχή ………………………….. το έτος …………………….. Ειδικότερα, προσκομίζονται τα 

ακόλουθα: 

[Πίνακας προσκομιζόμενων εγγράφων] 
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 Εγώ/ Εμείς διορίζουμε τον Κο/Κα (●) (πλήρες όνομα), κάτοικο (●) (πλήρης διεύθυνση), με τον αριθμό 

τηλεφώνου (●) (σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας), με τον αριθμό φαξ (●) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (●), ως αντίκλητο και εκπρόσωπο επικοινωνίας (Αντίκλητος), με τον οποίο η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να επικοινωνεί εντός του πλαισίου της παρούσας διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου.  

Τόπος, Ημερομηνία……….2022 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδό
ς: 

 Αριθ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί
ου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική  του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στο   άρθρο  22 παρ. 6 του ν. 
1599/1986, ενεργώντας κατ’ εξουσιοδότηση της  εταιρείας υπό την επωνυμία …..με ΑΦΜ…..,  η οποία 
επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό που προκήρυξε η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων 
για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Ο ECG ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες των νόμων 
περί ψευδούς δηλώσεως ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της εταιρείας  οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλεισμού των όρων 2.1. της παρούσας πρόσκλησης σε ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο 
«ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Ο ECG ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2023» και ότι πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής προεπιλογής των όρων 2.2., 2.3 και 2.4  της παρούσας 
πρόσκλησης της ESG. 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις, η εταιρεία και εγώ προσωπικά 

αποδεχόμαστε τις ευθύνες καθώς και τις συνέπειες που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία όσον 

αφορά τις ψευδείς δηλώσεις. 
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(τόπος, ημερομηνία, υπογραφή).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδό
ς: 

 Αριθ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί
ου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική  του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στο   άρθρο  22 παρ. 
6 του ν. 1599/1986, ενεργώντας κατ’ εξουσιοδότηση της  εταιρείας υπό την επωνυμία …..με 
ΑΦΜ…..,  η οποία επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό που προκήρυξε η Ελληνική Εταιρεία 
Εξαγωγικών Πιστώσεων για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Ο ECG ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» 
δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες των νόμων περί ψευδούς δηλώσεως αλλά και 
περί των δεσμεύσεων για την τήρηση απόλυτης εχεμύθειας ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση με 
τη δήλωσή μου τόσο εγώ όσο και η εταιρεία κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας ενεργώ να τηρούμε 
κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε από την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών  Πιστώσεων  στο 
πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου ως εμπιστευτική και να μην την 
χρησιμοποιήσουμε ή αποκαλύψουμε σε τρίτα πρόσωπα, πλην όσων απαιτούνται και στο βαθμό 
που απαιτείται για την υποβολή της προσφοράς ή την εκτέλεση του Έργου με ανάλογη 
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υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων. 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις, η εταιρεία και εγώ προσωπικά 

αποδεχόμαστε τις ευθύνες καθώς και τις συνέπειες που απορρέουν από την ελληνική 

νομοθεσία όσον αφορά τις ψευδείς δηλώσεις και τη μη χρηστή διαχείριση των εμπιστευτικών 

πληροφοριών που περιήλθαν ή θα περιέλθουν σε γνώση μας. 

 
(τόπος, ημερομηνία, υπογραφή) 


