
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A.E.  

ΚΑΣΤΟΡΟΣ  72, 18545  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στον Πειραιά, σήμερα την                    του έτους 2021, ημέρα                    , μεταξύ των 

εδώ συμβαλλομένων, αφ΄ ενός: 

Α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & 

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΑΠΕΕΠ», εφεξής 

«Εταιρεία», που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Κάστορος 72, ΤΚ 18545 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Ιωάννη 

Γιαρέντη του Χρήστου, και 

Β) του δεύτερου των συμβαλλομένων εταιρείας «……………………………………………………………….» 

(εφεξής καλούμενης «Αντισυμβαλλόμενος») ή …………………………………………, που εδρεύει 

στην ……………………………………………………………….. ΤΚ ………………………………. και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον κ. …………………………………………………… 

1. Η Εταιρεία προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 

για την Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Διευθυντών, Στελεχών Διοίκησης και με 

Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα 

οικονομική προσφορά. Η Εταιρεία, θα αξιολογήσει τις προσφορές των οικονομικών 

φορέων που θα υποβληθούν στα πλαίσια του παρόντος ανοιχτού συνοπτικού 

διαγωνισμού  με αριθμό 1./2021., ένας εκ των οποίων είναι και ο Αντισυμβαλλόμενος 

στην παρούσα , για την υπογραφή της κύριας σύμβασης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΘΥΝΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΣ (D&O Liabilities 

Insurance)». Στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης και για την εκτέλεση του έργου που 

έχει αναλάβει, ο Αντισυμβαλλόμενος θα έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές 

πληροφορίες της Εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω. Οι εμπιστευτικές 

πληροφορίες θα παρασχεθούν με την μορφή ερωτηματολογίου το οποίο έχει 

απαντηθεί από την Εταιρεία και θα αποσταλεί στους οικονομικούς φορείς με την 

υπογραφή της παρούσας και την αποστολή αυτής στο email: info@dapeep.gr. 

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί τόσο 

ο ίδιος όσο και το προσωπικό που απασχολεί απόλυτη εχεμύθεια, σε ό,τι αφορά στις 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του έχουν παρασχεθεί ή θα του παρασχεθούν από 



την Εταιρεία στα πλαίσια του διαγωνισμού προς διευκόλυνση διαμόρφωσης και 

υποβολής της προσφοράς του, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν ή θα ανήκουν στο 

μέλλον στην ίδια την Εταιρεία ή/και στους πελάτες της/ή και στους συνεργάτες της, 

καθώς και όσον αφορά όλες τις πληροφορίες, στις οποίες θα μπορεί να έχει 

πρόσβαση λόγω του έργου που έχει αναλάβει με την Κύρια Σύμβαση. 

 

3. Ορισμοί. Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες.     

Ο όρος «Συνεργασία» περιλαμβάνει την Κύρια Σύμβαση μεταξύ του 

Αντισυμβαλλομένου και της Εταιρείας, λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα 

Σύμβαση Εμπιστευτικότητας. 

Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» περιλαμβάνει την ίδια την Συνεργασία μεταξύ 

της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου και τους όρους της παρούσας Σύμβασης, 

καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία, ενδεικτικά, σχετικά με την 

οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική 

πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων 

εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε 

τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή (έγγραφη ή ηλεκτρονική) και χωρίς 

απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό» ή «Απόρρητο». Επίσης, ως 

«Εμπιστευτική Πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ως εμπιστευτική και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται 

γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας 

ή και της παρούσας Σύμβασης. Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες», περιλαμβάνει 

επίσης οποιεσδήποτε πληροφορίες διαχειρίζεται η Εταιρεία στο πλαίσιο της 

λειτουργίας της, η οποία θα περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο και αφορά ενδεικτικά 

σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης, 

ρυθμιστική προσαρμογή, εταιρική στρατηγική και ανάπτυξη (π.χ. αναφορές προόδου 

υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδίου/προϋπολογισμού, πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ., 

κ.λ.π.). Δεν θεωρούνται ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» εκείνες οι πληροφορίες 

που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί στο κοινό με πρωτοβουλία της Εταιρείας κατά τον 

χρόνο που ο Αντισυμβαλλόμενος αποκτά πρόσβαση σε αυτές. 

Ο όρος «Τρίτος» περιλαμβάνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην του 

Αντισυμβαλλομένου και ελάχιστου αριθμού εξουσιοδοτημένων υπ’ αυτόν 

υπαλλήλων και συνεργατών του, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό υλοποίησης του έργου της 



Κύριας Σύμβασης και στην έκταση που αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς 

αυτής. 

 

4. Διάρκεια 

Η υποχρέωση εχεμύθειας του Αντισυμβαλλομένου εκτείνεται από την υπογραφή της 

παρούσας τόσο κατά το προ-συμβατικό στάδιο με την υποβολή των προσφορών , 

αλλά και για χρονικό διάστημα τριών(3) ετών μετά την πάροδο του διαγωνισμού 

ανεξαρτήτως επιλογής ή όχι του οικονομικού φορέα ως αναδόχου και εν συνεχεία ως 

αντισυμβαλλομένου από την Εταιρεία. 

5. Υποχρεώσεις του  Αντισυμβαλλόμενου 

5. 1. Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

- να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο 

σκοπό   παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί με την Κύρια Σύμβαση. Απαγορεύεται η 

κατοχή, χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή αντιγραφή των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην του προπεριγραφόμενου. 

- να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε τρίτους παρά μόνο 

όταν αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της Κύριας Σύμβασης και μόνο 

ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της Εταιρείας. Ρητά 

συμφωνείται ότι ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να διαβιβάσει τις 

εμπιστευτικές πληροφορίες της Εταιρείας στις κάτωθι κατηγορίες 

αποδεκτών, ήτοι αντασφαλιστικοί μεσίτες, αντασφαλιστές, 

πραγματογνώμονες, δικηγορικά γραφεία  άνευ σχετικής εντολής ή 

συναίνεσης της εταιρίας, στο βαθμό που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση 

της σύμβασης. Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες της Εταιρείας, όταν αυτό επιβάλλεται εκ του 

νόμου. 

- να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ούτε να τις 

αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για τον σκοπό εκτέλεσης της 

Κύριας Σύμβασης. 

- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντίγραφο περιέχει Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες. 



- να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το 

σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην 

κατοχή του ή να το επιδεικνύει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

του υποδειχθεί από την Εταιρεία. 

- να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να 

προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος για τον ίδιο ή μέσω τρίτων 

παρένθετων προσώπων. 

- κατά την άσκηση των καθηκόντων του και στις κάθε είδους συναλλαγές ή 

σχέσεις του με τρίτους να μην γνωστοποιεί ή να καθιστά διαθέσιμες με 

οποιοδήποτε τρόπο τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να διατηρεί την 

εχεμύθεια ως προς αυτές, μέσω της λήψης των κατάλληλων μέτρων 

διαβάθμισης και διαχείρισης (πρόσβαση, φύλαξη, διακίνηση και καταστροφή) 

των πληροφοριών που περιέρχονται στην κατοχή του προκειμένου να 

διασφαλίζει την εμπιστευτικότητά τους. 

- να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου οι αναμειγνυόμενοι, άμεσα ή 

έμμεσα με το έργο που έχει αναλάβει, υπάλληλοι και συνεργάτες αυτού, να 

τηρούν την υποχρέωση εχεμύθειας και προστασίας των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών προς την Εταιρεία και παράλληλα διασφαλίζει ότι τα 

προαναφερόμενα άτομα τελούν σε πλήρη γνώση των υποχρεώσεων του 

Αντισυμβαλλόμενου, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Ο 

Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις ή 

παραλείψεις των υπαλλήλων, εργαζομένων, εκπροσώπων, συνεργατών ή/και 

συμβούλων του. 

- να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία για κάθε απώλεια, διάδοση ή αποκάλυψη 

των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, που θα υποπέσει στην αντίληψή του και 

θα παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στην Εταιρεία με κάθε εύλογο τρόπο, 

προκειμένου να αναζητήσουν τρόπους επανόρθωσης της κατάστασης, να 

λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να αποτρέψουν την περαιτέρω παράνομη 

χρήση ή αποκάλυψη τους. 

5. 2. Σε περίπτωση μη επιλογής του Αντισυμβαλλομένου ως αναδόχου για να 

συμβληθεί με την Εταιρεία ή αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας ή με 

οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του 

Αντισυμβαλλομένου, αυτός είναι υποχρεωμένος: 

(α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. 



(β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα 

οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του  

(γ) να βεβαιώσει εγγράφως, ότι έχει προβεί σε καταστροφή όλων των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών, στο βαθμό που επιτρέπεται εκ της νομοθεσίας, οι οποίες δεν είναι 

δεκτικές φυσικής επιστροφής και ότι δεν κατέχονται πλέον από αυτόν σε οιαδήποτε 

μορφή και σε οιοδήποτε μέσο αποθηκευμένες Εμπιστευτικές Πληροφορίες και ότι 

αυτές δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση, εκτός αν αυτό 

επιβάλλεται εκ του νόμου. 

 

6. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση μη επιλογής του οικονομικού φορέα που 

θα έχει υποβάλλει προσφορά με γνώση των εμπιστευτικών πληροφοριών ως 

αναδόχου και έπειτα ως αντισυμβαλλομένου με την Εταιρεία, οι υποχρεώσεις του 

άρθρου 5.1. συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο για χρονικό διάστημα 

τριών(3) ετών μετά την διενέργεια του Διαγωνισμού. 

 

7. Παραβίαση υποχρεώσεων – Ευθύνη για αποζημίωση 

Ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την 

αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ζημίας της Εταιρείας μέχρι του ύψους του 

συμβατικού τιμήματος της Κύριας Σύμβασης. 

 

8. Ποινική ευθύνη 

Πέρα από τη συμβατική και κατά το νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος 

φέρει και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την 

προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου, ιδίως με το άρθρο 371 

του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του Ν. 146/1914 περί 

Αθέμιτου Ανταγωνισμού. 

 

9. Όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της 

Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζονται στον Αντισυμβαλλόμενο. Δια 

της αποκαλύψεως και μόνο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, η Εταιρεία δεν 

παραχωρεί ούτε ρητώς ούτε και σιωπηρώς στον Αντισυμβαλλόμενο οποιαδήποτε 



δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Το παρόν δεν αποτελεί παροχή 

άδειας χρήσης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε άδεια χρήσης επί των 

υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή επί των 

ευρεσιτεχνιών αυτής. Η παρούσα σύμβαση και η ανταλλαγή των ανωτέρω 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών δεν δημιουργεί υποχρέωση της Εταιρείας για 

χορήγηση  Εμπιστευτικών Πληροφοριών. 

Η παρούσα υπογράφεται για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, όπως 

αυτός περιγράφεται στην Διακήρυξη.10. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία       

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ότι 

για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση 

αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά. 

 

11. Τροποποίηση της Σύμβασης 

Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται 

μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και 

αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ως συστατικού τύπου και 

αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου. 

 

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι 

συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα 

μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφό της. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.                                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

 


