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ΕΡΩΤΗΜΑ 1
Σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό Τ∆-056/20 για την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και ειδικότερα το
άρθρο ̟αράγραφος 2.4.3.2 ό̟ου ζητείται υ̟οβολή ̟ρωτότυ̟ης δήλωσης του
̟ροαιρετικού αντασφαλιστή, συνταχθείσα σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα δήλωσης
αντασφαλιστή (SPECIMEN ANNEX) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της ̟αρούσας
διακήρυξης, ̟αρακαλούµε ό̟ως ε̟ιβεβαιώσετε ότι λόγω των ̟ρωτόγνωρων
συνθηκών ̟ου έχουν δηµιουργηθεί µε την ̟ανδηµία, α̟οδέχεστε την υ̟οβολή
των δηλώσεων ̟ου θα φέρουν ηλεκτρονική υ̟ογραφή, και µε την ̟ροϋ̟όθεση
̟ροσκόµισης των ̟ρωτότυ̟ων µε φυσική υ̟ογραφή εντός 30 ηµερών α̟ό την
καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
H δήλωση του αντασφαλιστή σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV µ̟ορεί να υ̟οβληθεί εµ̟ρόθεσµα µε ηλεκτρονική
υ̟ογραφή, ενώ οι ̟ρωτότυ̟ες δηλώσεις µε τη φυσική υ̟ογραφή θα µ̟ορούν
να ̟ροσκοµιστούν εντός 30 ηµέρων α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία
υ̟οβολής των ̟ροσφορών.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2
Το Παράρτηµα Ι «Πίνακας ασφαλιστικού ̟ρογράµµατος – συµβόλαιο» χρήζει
τρο̟ο̟οίησης µε την ̟ροσθήκη των ακόλουθων ρητρών, καθώς χωρίς αυτές η
συµµετοχή µας δεν θα είναι εφικτή

CYBER EXCLUSION ENDORSEMENT

Notwithstanding any provision to the contrary within this Insurance or any
endorsement thereto it is agreed that this Insurance excludes liability for Loss,
directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with the
Insured’s use of or reliance upon or sale or supply of any computer hardware
or related Information Technology or communication system, any computer
software, Internet, Intranet, Website or similar facility, system or network
and/or any electronic data or related information
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PROVIDED THAT

this endorsement shall not exclude claims for personal injuries caused by an
accident involving physical contact with computer hardware.
“Loss” in this endorsement shall include (but shall not be limited to) injury,
loss, damage, cost or expense of whatsoever nature including consequential
and pure financial loss, and loss of, damage to, deterioration or corruption
(whether permanent or temporary) or loss of use of any computer hardware or
related Information Technology or communication system, any computer
software Internet, Intranet, Website or similar facility, system or network
and/or any electronic data and related information.
If the Underwriters maintain that by reason of this endorsement any Loss is not
covered by this Insurance, the burden of proving the contrary shall be upon the
Insured.
If any part of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the
remainder shall remain in full force and effect.

EURO CONTRACT CONTINUITY CLAUSE
1) The occurrence of an event associated with economic and monetary union in
the European Union shall not have the effect of:
i) terminating; or
ii) altering or invalidating any term of, or discharging or excusing performance
under; or
iii) giving either party a unilateral right to alter or terminate;
this Contract.

Τεύχος ∆ιευκρινίσεων Τ∆-056-20.docx

4/9

20PROC007370059 2020-09-24
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

2) For the purposes of this Contract an "event associated with economic and
monetary union in the European Union” includes without limitation each (and
any combination) of the following events:
i) the withdrawal from legal tender of the Euro;
ii) the withdrawal from the European Union and/or from the Euro by one or
more members of the European Union (Member State(s));
iii) the replacement of the Euro by any alternative single or unified currency by
two or more Member States (whether or not they remain members of the
European Union) or the introduction of a new currency by a Member State
(whether or not it remains a member of the European Union).
SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE
No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be
liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the
provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit
would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under
United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or
regulations of the European Union, United Kingdom or United States of
America.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Γίνεται α̟οδεκτή η ̟ροσθήκη και των τριών ρητρών σύµφωνα µε το ανωτέρω
λεκτικό.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3
Σχετικά µε τη ζητούµενη αυτόµατη κάλυψη ευθύνης α̟ό νεοα̟οκτηθέντα
̟εριουσιακά στοιχεία, ̟αρακαλούµε για τρο̟ο̟οίηση ως ακολούθως:
AUTOMATIC ACQUISITIONS
The cover provided by this Policy shall apply automatically to liability arising
from newly owned fixed assets with a turnover of 30% or less of the Insured's
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total turnover subject to there being no change in the Insured's business
activities.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Γίνεται α̟οδεκτό το αίτηµα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4
Σχετικά µε τη ζητούµενη ̟αραίτηση α̟ό αναγωγικά δικαιώµατα κατά των
συνασφαλιζόµενων, ̟αρακαλούµε για τρο̟ο̟οίηση ως ακολούθως:
SUBROGATION WAIVER
Underwriters agree to waive their rights of subrogation against any Coinsured
where waiver is required by written contract but only in respect of liability for
Injury and/or Damage arising out of the operations performed by the Insured
and only to the extent required under said written contract.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
∆εν µ̟ορεί να γίνει α̟οδεκτό το αίτηµα αναφορικά µε τη φράση στο λεκτικό του
ειδικού όρου «.........isrequiredbywrittencontract.....»
Οι υφιστάµενες συν-ασφαλιζόµενες εταιρείες / φορείς(NamedInsureds) ̟ου
αναφέρονται στον ̟ίνακα ασφάλιση στο 4) Ασφαλιζόµενος- και συγκεκριµένα
στα 4.1 – 4.2 και 4.3, δηλαδή,η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε, ο Ο.Σ.Ε.,η Εταιρεία
Αεροδροµίου, το Ελληνικό
∆ηµόσιο, ο ΗΣΑΠ, η ΤΡΑΜ Α.Ε και η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Εκαθώς και όλες
συνεργαζόµενες και/ή θυγατρικές τους εταιρείες συµ̟εριλαµβανοµένων όλων
των εργολάβων και/ή υ̟εργολάβων αυτών, υ̟ό την ιδιότητά τους α̟οκλειστικά
σε σχέση µε την ασφαλισµένη Ε̟αγγελµατική ∆ραστηριότητα, έκαστου για τα
αντίστοιχα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις τους, καλύ̟τονται έχοντας γίνει άρση
των αναγωγικών δικαιωµάτων εναντίον τους, χωρίς την ̟ροϋ̟όθεση να έχει
υ̟ογραφεί σύµβαση µεταξύ της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε και των εν λόγω Συνασφαλιζόµενων εταιρειών.
Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ σελ. 67 – και συγκεκριµένα στην έννοια του Ασφαλισµένου στα 2.1 –
2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5 και 2.6
Ως εκ τούτου ο όρος µ̟ορεί να γίνει α̟οδεκτός µε το εξής λεκτικό
SUBROGATION WAIVER
Underwriters agree to waive their rights of subrogation against any Coinsured where
waiver is required by written contract but only in respect of liability for Injury and/or
Τεύχος ∆ιευκρινίσεων Τ∆-056-20.docx

6/9

20PROC007370059 2020-09-24
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Damage arising out of the operations performed by the Insured and only to the extent
required under said written contract.
However, the precondition of an existing written contract, in order to waive the
subrogation rights, shall not applied to any of the Co-Insureds or Named Insureds entities
described in the Table of Insurance (declaration page) paragraph number “4)
Insureds”.The entities of the paragraph "4) Insureds" which are excluded from this
precondition and the Reinsurers/ Insurers have been waived the right of subrogation
against them are:
ATTICO METRO S.A
HELLENIC RAILWAYS ORGANIZATION (O.S.E),
THE AIRPORT COMPANY
THE GREEK PUBLIC
Electric Railway (ISAP)
TRAM SA
Hellenicon S.A
ΕΡΩΤΗΜΑ 5
Τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 6.2.2 ̟ερί ̟αράτασης της σύµβασης δεν έχουν
εφαρµογή στην εν λόγω ασφάλιση, ̟αρακαλούµε για τη διαγραφή τους.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5
Τα αναφερόµενα στο 6.2.2 διαγράφονται.
ΕΡΩΤΗΜΑ 6
Σύµφωνα µε ̟ρόβλεψη του άρθρου 2.4.5, χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς
ζητείται να είναι 12 µήνες. ∆εν µ̟ορεί να γίνει α̟οδεκτό, ισχύς µ̟ορεί να
δοθεί µέχρι 11/11/20, µε ̟ροϋ̟όθεση τη µη ύ̟αρξη ουσιωδών αλλαγών στον
ε̟ιχειρηµατικό και γεωγραφικό κίνδυνο – µετά την 11/11 δύναται να
εξεταστεί ̟εραιτέρω ̟αράταση της ισχύος των όρων, υ̟ό τις ̟ροηγούµενες
̟ροϋ̟οθέσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6
Γίνεται α̟οδεκτή η ισχύς ̟ροσφοράς µέχρι 31/12/2020.
ΕΡΩΤΗΜΑ 7

Τεύχος ∆ιευκρινίσεων Τ∆-056-20.docx

7/9

20PROC007370059 2020-09-24
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Σύµφωνα µε ̟ρόβλεψη του άρθρου 5.1, η έναρξη της ̟ληρωµής της 1ης δόσης
θα καταβληθεί εντός 30 ηµερών α̟ό την ̟ροσκόµιση του ασφαλιστήριου
συµβολαίου για την εξόφληση της ̟ρώτης συµφωνηθείσας δόσης, ενώ η 2η
δόση θα καταβληθεί µε τη λήξη του A’ εξαµήνου. Ωστόσο στο άρθρο 6.3
αναφέρεται ότι η εξόφληση της δεύτερης συµφωνηθείσας δόσης ασφαλίστρων
(δεύτερο εξάµηνο) θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στη λήξη του δευτέρου εξαµήνου.
Παρακαλούµε για τη σχετική διόρθωση του 6.3.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7
Συµφωνείται ότι η εξόφληση της δεύτερης δόσης θα ̟ραγµατο̟οιηθεί 60 µέρες
µετά την έναρξη της συµφωνηθείσας ασφαλιστικής ̟εριόδου της δεύτερης δόσης.
ΕΡΩΤΗΜΑ 8
Παρακαλούµε ε̟ιβεβαιώστε ότι υ̟άρχει η δυνατότητα να συµ̟εριληφθεί η
ρήτρα cut through µόνο στο primary ε̟ί̟εδο κάλυψης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8
Το αίτηµα δεν µ̟ορεί να γίνει α̟οδεκτό. Θα ̟ρέ̟ει να ισχύσει ο όρος Cut
Through για το συνολικό εύρος των ορίων ευθύνης (primary&excess&terrorism).
ΕΡΩΤΗΜΑ 9
Στο άρθρο 2.4.3.2 µε τίτλο η τεχνική ̟ροσφορά στην ̟αράγραφο Γ αναφέρεται
: «Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υ̟οβάλλουν την αναλυτική τεχνική
̟ροσφορά τους σε κλειδωµένο αρχείο», ̟αρακαλούµε ̟εριγράψτε αναλυτικά
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9
Το αρχείο να είναι σε µορφή pdf.
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Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-056/20.

Νίκος Χαιρέτας
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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