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Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων  

Διακήρυξης 1/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008198356)  

 
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. 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. 
Ωστόσο διευκρινίζεται ότι έως και τις 5/3/2021 (καταληκτική ημ/νία υποβολής 
διευκρινιστικών ερωτημάτων της παρούσης) δεν έχει περιέλθει σε γνώση του 
Ο.Α.Σ.Α ζημία, απαίτηση, πράξη, λάθος, παράλειψη, περίπτωση ή γεγονός που 
θα μπορούσε να καταλήξει σε απαίτηση που θα απαιτούσε την κάλυψη στα 
πλαίσια αντικειμένου ασφαλιστικής σύμβασης ως αυτό περιγράφεται στη 
διακήρυξη 1/2021 

 
 
Ερώτημα 2 
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Σχετικά με την διάταξη 2.4.5 «Χρόνος ισχύος των προσφορών», το ζητούμενο 

χρονικό διάστημα των 3 μηνών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Παρακαλούμε 

για την τροποποίησή του, καθώς το μέγιστο αποδεκτό διάστημα είναι 1 

μήνας. 

  Απάντηση : 
Το ζητούμενο χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών ως αναγράφεται στο 
άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης έχει υπολογιστεί βάση των προθεσμιών που 
προκύπτουν από τον Ν. 4412/2016 και ειδικά τα άρθρα 103,105,127 και 
221Α αυτού για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά την 
οποία η προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα πρέπει να τελεί σε 
ισχύ.  
Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το αίτημα για μείωση της ισχύος του 
χρονικού διαστήματος των προσφορών σε 1 μήνα, αλλά στο ελάχιστο δυνατό 
που προκύπει από τις ως άνω προθεσμίες, ήτοι στο χρονικό διάστημα των 
45 ημερών. 

 
 

Ερώτημα 3 

Ζητείται να υποβληθεί Πίνακας ασφάλισης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα 
συνάδει απολύτως με αυτό της διακήρυξης. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι το 
συμβόλαιο που θα υποβάλουμε θα περιλαμβάνει και τους γενικούς όρους που 
διέπουν όλες τις συμβάσεις της Εταιρίας μας, οι οποίοι θα ισχύουν κατά το μέρος 
που έχουν εφαρμογή στην  παρεχόμενη  κάλυψη και δεν έρχονται σε αντίθεση με 
τους ειδικούς όρους (Παράρτημα Β της διακήρυξης) οι οποίοι υπερισχύουν των 
γενικών όρων σε κάθε περίπτωση.  

Παρακαλούμε για το σύμφωνο της γνώμης σας . 

Απάντηση : 

Η υποβολή συμπληρωματικών όρων (ήτοι Γενικών που διέπουν τις συμβάσεις 

του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα) πέρα του αιτούμενου από τη 

διακήρυξη πίνακα ασφάλισης και ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν αποτελεί 

λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου από τη διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον 

δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 που διέπουν τις 

Δημόσιες Συμβάσεις. 

Η αξιολόγηση όμως των υποβαλλόμενων εγγράφων για την αποδοχή τους ή μη 

αποτελούν αντικείμενο της Επιτροπής Αξιολόγησης του σχετικού διαγωνισμού. 

 
Ερώτημα 4  

Ζητείται κάλυψη εξόδων Υπεράσπισης που πραγματοποίησε το Ασφαλιζόμενο 

Πρόσωπο για κάθε Απαίτηση σχετικά με Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές 

Ζημίες. Η συγκεκριμένη ζητούμενη κάλυψη δύναται να δοθεί , αλλά με 

επιμέρους όριο ευθύνης (υποόριο) Ευρώ 100.000.  

Παρακαλούμε για το σύμφωνο της γνώμης σας. 

Απάντηση : 



 

Γίνεται αποδεκτή η κάλυψη εξόδων Υπεράσπισης που πραγματοποίησε το 

Ασφαλιζόμενο Πρόσωπο για κάθε Απαίτηση σχετικά με Σωματικές Βλάβες 

και/ή Υλικές Ζημίες με επιμέρους όριο ευθύνης 100.000 Ευρώ. 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. 

Νικόλαος Αθανασόπουλος 

 

Για την ακρίβεια 

Η Τμ/ρχης Διοικητ. Υποστήριξης 

 

Μαρία Τσέλιου 


