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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ι.Π. 
Αγίου Νικολάου» & «Ι.Π. Αγίων Αναργύρων» στα Μέθανα– ΑΡ. 
ΔΙΑΚ. 4820/14.04.2021.

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα 
ακόλουθα:
Ερώτημα 1:

Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΣΤ : Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
σελ . 67 αναφέρεται :

«...Ειδικότερα το όριο αποζημίωσης για την Γενική Αστική Ευθύνη 
και την Επαγγελματική Ευθύνη θα πρέπει να είναι κατ'ελάχιστο 5.000.000 
€ συνολικά κατά έτος και κατ'ελάχιστον ανά γεγονός €1.000.000 για 
επαγγελματική ευθύνη και €3.000.000 για Γενική Αστική Ευθύνη, ενώ για 
την Εργοδοτική Ευθύνη θα πρέπει να είναι κατ'ελάχιστο €300.0 ΟΟ κατ' 
άτομο και €600.000 ομαδικό ατύχημα και €1.000.000 συνολικά κατά 
έτος.»

Ενώ στο άρθρο 17,3 Τεχνική και επαγγελματική Ικανότητα σελ. 25 
αναφέρεται :

«17,3.3, Να διαθέτουν βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης για Γενική 
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και επαγγελματική ευθύνη συνολικά και κατ' 
έτος €8.000.000,00.»

Παρακαλώ όπως μας διευκρινήσετε ότι το ορθό όριο ασφαλιστικής 
κάλυψης για την πλήρωση του όρου 17.3.3. της διακήρυξης ανέρχεται 
κατά έτος σε :

Γενική Αστική και επαγγελματική ευθύνη : 5.000.000,00 €
Εργοδοτική Ευθύνη : 1.000.000,00 €,
Ήτοι όπως ακριβώς περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

διακήρυξης για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις αναδόχου (Κεφάλαιο ΣΤ, 
σελ. 67 της διακήρυξης).
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Απάντηση:

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του υπ΄αριθμ. 4820/14.04.2021 Ανοιχτού 
Τακτικού Διαγωνισμού Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των ακινήτων της 
ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ι.Π. Αγίου Νικολάου» & «Ι.Π. Αγίων Αναργύρων» στα 
Μέθανα», διευκρινίζεται πως όσον αφορά στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
ισχύει το άρθρο 17.3.3 της Διακήρυξης, ήτοι να διαθέτουν βεβαίωση 
ασφαλιστικής κάλυψης για Γενική Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και 
επαγγελματική ευθύνη συνολικά και κατ΄ έτος  €8.000.000 και όχι το ποσό 
των €5.000.000 που εκ παραδρομής αναγράφεται στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του 
Παραρτήματος ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει το Κεφάλαιο ΣΤ΄ της Διακήρυξης. 

Κοινοποίηση
Γραφείο Διοίκησης.

Εσωτερική Διανομή
Τμήμα Προμηθειών.

Kωνσταντίνος Κωτσάκος
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