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Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων  

Διακήρυξης 1/2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006196908)  

 
Σε απάντηση των παρακάτω διευκρινιστικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί 

και αφορούν τον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών 

ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των 

Διευθυντικών Στελεχών της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. έναντι τρίτων για ένα (1) έτος, 

διευκρινίζονται τα παρακάτω:  

 

Ερώτημα 1 

Η προσφορά που θα υποβάλουμε θα τελεί υπό την αίρεση υποβολής, με την 

εντολή ασφάλισης, δήλωσης μη ύπαρξης ζημιών / ουσιωδών αλλαγών, με 

πρόσφατη ημερομηνία και υπογραφή. Παρακαλούμε για την επιβεβαίωσή τους ότι 

η αίρεση θα γίνει αποδεκτή και δεν θα τεθούμε εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας. 

  Απάντηση : 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο (ζ) του άρθρου 2.4.6 της διακήρυξης, 
προσφορά η οποία είναι υπό αίρεση απορρίπτεται. 

 
 
Ερώτημα 2 

Σχετικά με την διάταξη 2.4.5 «Χρόνος ισχύος των προσφορών», το ζητούμενο 

χρονικό διάστημα των 6 μηνών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. 
Παρακαλούμε για την τροποποίησή του, καθώς το μέγιστο αποδεκτό διάστημα από 
τους αντασφαλιστές είναι οι 3 μήνες. 

 
  Απάντηση : 



Το ζητούμενο χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών των 6 μηνών από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού του άρθρου 2.4.5 «Χρόνος Ισχύος των 
Προσφορών», τροποποιείται σε 3 μήνες. 

 
 

Ερώτημα 3 

Σχετικά με την διάταξη 4.5 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά 

της»:  

Quote 
Παρέχεται (…) η δυνατότητα για χρονική παράταση της σύμβασης, χωρίς 
επαύξηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου για χρονικό διάστημα μέχρι 
το 50% της αρχικής διάρκειας. Η πρόβλεψη τίθεται σε περίπτωση που κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης δεν καλυφθεί το πλήρες φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 
ή σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης  
Unquote 
Δεν γίνεται κατανοητή η ανωτέρω διάταξη, παρακαλούμε για διευκρίνιση. 
Εάν δεν έχει εφαρμογή σε αυτού του τύπου την κάλυψη, παρακαλούμε για τη 
διαγραφή της. 

  

Απάντηση : 

Η παράγραφος 2. του άρθρου 4.5 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά 

της» δεν έχει εφαρμογή σε αυτού του τύπου των καλύψεων ως εκ τούτου 

διαγράφεται. 

 
Ερώτημα 4 

Σχετικά με την διάταξη 6.2.2 «Διάρκεια σύμβασης»: Το δικαίωμα 

μονομερούς παράτασης 6 μηνών δύναται να παρασχεθεί υπό την 

προϋπόθεση χρέωσης επασφαλίστρου, το οποίο θα γνωστοποιηθεί όταν γίνει 

άσκηση του δικαιώματος, και υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης 

ζημιών/απαιτήσεων/περιστατικών. 

Απάντηση : 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6.2 «Διάρκεια σύμβασης» διαγράφεται. 

 

Ερώτημα 5 

Στην ερώτηση 11 του ερωτηματολογίου της σελίδας 68, έχει απαντηθεί ότι 

«έχει ορισθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο από 29.12.2015», ενώ στο αντίστοιχο 

περσινό η ημερομηνία που είχε συμπληρωθεί για το νέο ΔΣ ήταν η 20.09.2017. 

Παρακαλούμε για διευκρίνιση. 

 
Απάντηση : 

Η απάντηση στην ερώτηση 11. του ερωτηματολογίου με τίτλο «Στοιχεία 
Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης του Παραρτήματος Γ του Τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών (σελ. 68), τροποποιείται ως εξής: «Έχει ορισθεί νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο από 06.05.2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.1550193/9.5.2019 



Ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. και έχει γίνει αντικατάσταση ενός μέλους από 22.11.2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.1875733/4.12.2019 Ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. »  
 
 
Ερώτημα 6 

Επί των τεχνικών όρων της κάλυψης: 

Σύμφωνα με τους όρους του λεκτικού που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, όταν 
χρησιμοποιούνται έντονοι (bold) χαρακτήρες στο Ασφαλιστήριο, έχουν την έννοια 
που ορίζεται στην ενότητα "Ορισμοί". Ωστόσο, στην Ενότητα "Ορισμοί", αναφέρεται 
ότι «Ασφαλισμένος σημαίνει κάθε Ασφαλισμένο Οργανισμό ή Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο», ενώ ο ορισμός «Ασφαλισμένος Οργανισμός» δεν υφίσταται, έχει 
αντικατασταθεί από τον ορισμό «Ασφαλισμένη Επιχείρηση» ως ακολούθως: 
Ασφαλισμένη Επιχείρηση σημαίνει νομικό πρόσωπο που είναι ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή μία Θυγατρική του. 

 
Για τον λόγο αυτό και καθώς ο ορισμός «Ασφαλισμένος Οργανισμός» 
παραμένει σε πολλά σημεία του λεκτικού και ενδέχεται να 

δημιουργηθεί σύγχυση ως προς την ερμηνεία της κάλυψης, προτείνουμε 

και θεωρούμε απαραίτητη την αντικατάσταση του εν λόγω ορισμού 
(Ασφαλισμένος Οργανισμός), όπου αυτός αναφέρεται, με τον ορισμό 

«Ασφαλισμένη Επιχείρηση». 
 
Απάντηση : 

Στο Παράρτημα 1 της Διακήρυξης, ήτοι στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 

όπου υφίσταται ο ορισμός «Ασφαλισμένος Οργανισμός» , αυτός αντικαθίσταται 

από τον ορισμό «Ασφαλισμένη Επιχείρηση». 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. 

Νικόλαος Αθανασόπουλος 

 

Για την ακρίβεια 

Η Δ/ντρια Διοικητικού 

Ίρις Αντωνοπούλου 


