
 

 

 

ΟΑΣΑ Α.Ε. 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  9768   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03/06/2022   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Καραπιστόλη   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818/876    

EMAIL : 
tender@oasa.gr 

oasa@oasa.gr 
  

ΘΕΜΑ : 

 

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων,  

Διακήρυξης 7/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC0010605210, α/α ΕΣΗΔΗΣ 161872)  

 
Σε απάντηση των παρακάτω διευκρινιστικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί 

και αφορούν τον ηλεκτρονικό 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 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει, εκτός του πίνακα ασφάλισης & του 
λεκτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου των παραρτημάτων,  και τους γενικούς όρους 
που διέπουν όλες τις συμβάσεις της Εταιρίας μας, με ρητή αναφορά ότι θα 
αφορούν μόνο γενικά θέματα που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση και δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης. 
Παρακαλούμε για την αποδοχή 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. 
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Ερώτημα 2 

Δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων με την Ρωσία, στους ειδικούς όρους του 
λεκτικού θα χρειαστεί να προστεθεί ρήτρα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ, 
σύμφωνα με την οποία δεν θα παρέχεται καθόλου κάλυψη σε οποιοδήποτε φυσικό 
πρόσωπο (εκ των αναφερομένων στον πίνακα ασφαλισμένων), κατά το διάστημα 
που αυτό το φυσικό πρόσωπο βρίσκεται  στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας ή στη 
Ρωσική Ομοσπονδία. 
Απάντηση : 
Η υποβολή συμπληρωματικών όρων (ακόμα κι αν εμπίπτουν στην έννοια της 
ανωτέρα βίας) που δεν έχουν προβλεφθεί στη διακήρυξη, εγείρουν θέμα 
τροποποίησής της, η οποία στην παρούσα δεν είναι εφικτή. 
Εντούτοις,  η αξιολόγηση των όποιων υποβαλλόμενων εγγράφων για την 
αποδοχή τους ή μη αποτελούν αντικείμενο της Επιτροπής Αξιολόγησης του 
σχετικού διαγωνισμού. 
 
Ερώτημα 3 

Ζητείται κάλυψη εξόδων Υπεράσπισης για σωματικές βλάβες / 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 (υποόριο) μέχρι του ποσού των  

100.000 Ευρώ. 

Ερώτημα 4  

Στο Παράρτημα Α το στοιχείο 5 του πίνακα ασφάλισης αναφέρει εκ παραδρομής 
«μη προβλεφθείσεις», αντί του ορθού «μη προβληθείσες». Παρακαλούμε για την 
αποδοχή της σχετικής διόρθωσης. 

  Απάντηση : 

Στο σημείο 5 του ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), του 
τμήματος Β’ του Παραρτήματος Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
της Διακήρυξης, εκ παραδρομής αναφέρεται ο όρος «μη προβλεφθείσες» αντί του 
ορθού «μη προβληθείσες». Ως εκ τούτου, διορθώνεται ο όρος αυτός στο ορθό και τίθεται 
«μη προβληθείσες». 
 
Ερώτημα 5 
Ζητούνται επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι αντασφαλίστριες 
εταιρείες. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν επαρκεί υπεύθυνη δήλωση της 
Εταιρείας μας που να βεβαιώνει ποσοστά συμμετοχής αντασφαλιστών, μαζί με τα 
στοιχεία τους. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε ενημερώστε μας για το είδος 
των εγγράφων που απαιτούνται. 
Απάντηση : 

Για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στον διαγωνισμό, δύναται να γίνει 
αποδεκτή η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, νομίμως υπογεγραμμένης στην 
οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των αντασφαλιστριών, τα ποσοστά 
τους και το χρονικό διάστημα κάλυψής που παρέχουν. 
Κατά την προσκόμιση όμως των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ή / και 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την εκτέλεση του συμβατικού 
αντικειμένου ζητηθεί από τον Α.Φ., προσκομίζονται αποδεικτικά έγγραφα (πχ 
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συμβόλαια, επιστολές αποδοχής κλπ) που επιβεβαιώνουν την ορθότητα των 
αναγραφόμενων στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. 
 
Ερώτημα 6 
Για την τεχνική ικανότητα ζητείται να προσκομιστεί κατάλογος συμβάσεων 
συνοδευόμενος από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, βεβαιώσεις υλοποίησής τους, 
συμβάσεων ή και σχετικά εντάλματα πληρωμής τους. Παρακαλούμε για την 
επιβεβαίωσή σας ότι αρκεί να υποβληθεί είτε βεβαίωση καλής εκτέλεσης, είτε 
βεβαίωση υλοποίησης, ότι δεν απαιτούνται αντίγραφα συμβάσεων (δεν είναι 
εφικτό να δοθούν λόγω ύπαρξης συμβάσεων εμπιστευτικότητας) και ότι δεν 
απαιτούνται σχετικές βεβαιώσεις για το σύνολο των εγγραφών του πίνακα αλλά 
μόνο για μέρος εξ’ αυτών. 
 
Απάντηση: 
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ως αυτή 
αναφέρεται στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης, προσκομίζονται ως αποδεικτικά 
μέσα τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.9.2, σημείο Β4 έγγραφα. 

Ειδικά ως προς την απόδειξη εκτέλεσης παρόμοιου συμβατικού αντικειμένου, 
προσκομίζονται, είτε βεβαίωση καλής εκτέλεσης αν το αντικείμενο έχει 
ολοκληρωθεί, είτε βεβαίωση υλοποίησης αν είναι σε εξέλιξη, συνοδευόμενα είτε 
από τη σύμβαση είτε από ένταλμα πληρωμής τους. Επίσης, δεν χρειάζεται να 
προσκομιστούν τα αποδεικτικά έγγραφα για όλες τις συμβάσεις που θα 
αναφέρονται στον κατάλογο. 

 
Το θέμα της εμπιστευτικότητας των προσκομιζόμενων εγγράφων αναφέρεται στο 
άρθρο 2.4.2.3 της διακήρυξης και προκύπτει από το άρθρο 257 του 
Ν.4412/2016 όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: 
 
“….3. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία 
της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της”. 
 
Σε κάθε περίπτωση, γίνεται χρήση από τον Α. Φ. σε περίπτωση που αυτό κριθεί 
απαραίτητο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η δυνατότητα που ορίζεται από το 
άρθρο 310 του Ν.4412/2016 για προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων. 
 
Ερώτημα 7 
Εφόσον η κάλυψη κατακυρωθεί στην Εταιρεία μας, θα ζητηθεί δήλωση μη 
ύπαρξης ζημίας/μη ύπαρξης ουσιωδών μεταβολών, συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με την πάγια πρακτική της αγοράς, ή εναλλακτικά, 
πλήρως συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο ερωτηματολόγιο. 
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας. 
 
Απάντηση: 
Σε συνέχεια της κατακύρωσης της σύμβασης και την υπογραφή του σχετικού 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της Διακ/ξης 
και κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 216 του Ν. 4412/2016 αρμόδια Επιτροπή 
υπεύθυνη για όλα τα θέματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του 
συμβατικού αντικειμένου, μεταξύ των οποίων και το αιτούμενο. 
Παρόμοιες δηλώσεις ή / και ερωτηματολόγια έχουν προσκομιστεί από τον 
Ο.Α.Σ.Α. προς την ασφαλιστική εταιρεία κατά τη διάρκεια όλων των 

ΑΔΑ: 9ΓΨ846ΨΧΕ3-ΦΕ5





 

προηγούμενων ετών στα οποία γινόταν χρήση παρόμοιας ασφαλιστικής 
κάλυψης. 
 
Ερώτημα 8  

  Η  εγγυητική καλής εκτέλεσης θα φέρει διάρκεια ισχύος έως τη δήλη ημερομηνία 

που θα οριστεί ως λήγουσα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ; 

Απάντηση : 

Η προσκομιζόμενη, στα πλαίσια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εγγυητική 

καλής εκτέλεσης, πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον έως την 

ημερομηνία που θα οριστεί ως η λήγουσα στο σχετικό συμβόλαιο. 

 

 

Η Δ/νουσα Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. 

Αριστέα Α. Αντωνοπούλου 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:         

- Γρ. Προέδρου / Διευθ. Συμβούλου           

- ΓΔΟΥ / HR / ΙΤ 

- Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής (73/2022) 

 

 

 

Για την ακρίβεια 

Η Τμ/ρχης Διοικητ. Υποστήριξης 

 

Μαρία Τσέλιου 
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