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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος 
«Κάμπινγκ Φαναρίου - Αρ. Διακ. 6257/10.05.2022.

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

Ερώτημα 1:
 
Στη σελίδα 22 παρ. 17.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια περ. 17.2.2 απαιτείται βεβαίωση κάλυψης για Γενική Αστική 
Ευθύνη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αρ. 6257/10-05-2022 
πρωτ. Διακήρυξης η οποία θα έχει τα εξής ελάχιστα όρια:  
• για αστική ευθύνη 250.000€ ανά άτομο, 500.000 € ανά γεγονός και 
συνολικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
• για εργοδοτική ευθύνη, 150.000€ ανά άτομο, 300.000 € ανά 
γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
• για αστική ευθύνη από ελλαττωματικά προϊόντα 250.000€ ανά 
άτομο, 500.000 € ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης.  

Δεδομένης της φύσης της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι 
της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας ΚΑΙ ΟΧΙ της παροχής 
προμήθειας που θα απαιτούσε την κάλυψη αστικής ευθύνης για 
ελλαττωματικά προϊόντα,  παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε – 
διορθώσετε το εκ προφανούς παραδρομής αναφερόμενο κεφάλαιο της 
παρ. 17.2 της διακήρυξης.  

Πιο συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως αφαιρέσετε τη φράση «για 
αστική ευθύνη από ελλαττωματικά προϊόντα 250.000€ ανά άτομο, 
500.000 € ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης» 
καθώς ο εν λόγω όρος τυγχάνει εφαρμογής μόνον σε διαγωνισμούς 
προμήθειας προϊόντων.
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Απάντηση:

Η Φράση «για αστική ευθύνη από ελλαττωματικά προϊόντα 250.000€ 
ανά άτομο, 500.000 € ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης» αφαιρείται.

 
                                      Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών 

                                      και Διοικητικής Υποστήριξης  

                                          Κων/νος Κωτσάκος

 

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.
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