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Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Μονάδα Οικονομικών 
Υπηρεσιών
Τομέας Προμηθειών

Προς: Ανάρτηση 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό  
Διαγωνισμό για «Ασφαλιστικές καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης, των Χιονοδρομικών 
Κέντρων Παρνασσού και Βόρα Καϊμακτσαλάν της ΕΤΑΔ ΑΕ» - Αρ. 
Διακ. 12146/09.08.2022.

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

Ερώτημα 1:

Σχετικά με τον υπ’ αρ. 12146/09.08.2022 διαγωνισμό με θέμα 
«Ασφαλιστικές καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και 
Εργοδοτικής Ευθύνης, των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα 
Καϊμακτσαλάν της ΕΤΑΔ ΑΕ» και ειδικότερα σχετικά με το άρθρο 17.iv)  με 
το οποίο οι «Οι οικονομικοί φορείς (ένας ή περισσότεροι), θα πρέπει να είναι
ισχυροί και φερέγγυοι οικονομικά, ώστε να παρέχουν όλα τα εχέγγυα για τις 
παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις (Γενική Αστική Ευθύνη και Εργοδοτική 
Ευθύνη) όλο το διάστημα ασφάλισης και να έχουν σε ισχύ την άδεια 
λειτουργίας τους, όπως ορίζει ο νόμος καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 
Οι οικονομικοί φορείς, οφείλουν να δηλώσουν με την προσκόμιση σχετικού 
εγγράφου ως δικαιολογητικού κατακύρωσης, τον αντασφαλιστή τους για τη 
συμμετοχή τους στη σύμβαση, συμβατικό ή προαιρετικό καθώς επίσης και το 
ποσοστό ιδίας κράτησής τους. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσουν ως 
δικαιολογητικό κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
τους, που θα φέρει γνήσιο υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι 
αναλαμβάνει σε ποσοστό 100% τις παρεχόμενες ασφαλιστική\ές καλύψεις 
της σύμβασης, δηλώνοντας επίσης αναλυτικά τα ακριβή ποσοστά 
συμμετοχής ανά ασφαλιστική κάλυψη:
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I. Της ιδίας Κράτησής τους
II. Των Συμβατικών αντασφαλιστών τους
III. Των Προαιρετικών αντασφαλιστών τους (εφόσον έχει εφαρμογή)».
 
Λόγω της κατάστασης εκτεταμένης εφαρμογής της τηλεργασίας που έχουν 
επιβάλει οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας του 
Covid-19 και της αποδοχής  κατά συνέπεια της χρήσης ηλεκτρονικών 
εγγράφων,
 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν αποδέχεστε ως εύλογη εναλλακτική 
επιλογή την προσκόμιση της εν λόγω δήλωσης ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένης.

Απάντηση:

Ναι, η εναλλακτική επιλογή την προσκόμιση της εν λόγω δήλωσης 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης, γίνεται αποδεκτή.

Ερώτημα 2:

Επίσης, παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι παρακάτω εξαιρέσεις οι οποίες 
αποτελούν πλέον πάγιους όρους των αντασφαλιστικών αγορών, είναι 
αποδεκτές από εσάς:

        COVID-19/ Pandemics Exclusion:
Notwithstanding any provision to the contrary, this (re)insurance 
excludes any loss, damage, liability, expense, fines, penalties or any 
other amount directly or indirectly caused by, in connection with, or 
in any way involving or arising out of any of the following –including 
any fear or threat thereof, whether actual or perceived – :

o   Coronavirus (COVID-19) including any mutation or 
variation thereof; or
o   Pandemic or epidemic, as declared as such by the World 
Health Organization or any governmental authority.

         The provision of cover or liability for payment of any claim or 
benefit to the extent that the provision of such cover, payment of 
such claim, or provision of such benefit would expose the (Re)insurer 
to any sanction, prohibition or restriction under United Nations 
resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of 
any jurisdiction applicable to the (Re)insurer as per LMA 3100: "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."
 
       CYBER EXCLUSION CLAUSE

1             Notwithstanding any provision to the contrary within 
this (Re)insurance Agreement or any endorsement thereto this 
(Re)insurance Agreement excludes any CYBER LOSS 
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regardless of any other cause or 
event contributing concurrently or in any other sequence ther
eto.
2             Any loss, damage, liability, claim, cost, expense of 
whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed 
to by, resulting from, arising out of or in connection with any 
loss 
of use, reduction in functionality, repair, replacement, restorat
ion or reproduction of any DATA, including any amount pertaini
ng to the value of such DATA shall not be recoverable hereund
er, nor be considered as physical loss or damage for the 
purposes of this exclusion or any other part of this 
(Re)insurance Agreement.

 
3             If the (Re)insurers allege that by reason of this 
exclusion any CYBER LOSS sustained by the (Re)insured is not 
covered by this (Re)insurance Agreement, the burden of 
proving the contrary shall fall to the (Re)insured.

 
Definitions

 
4             CYBER LOSS means any loss, damage, liability, 
claim, cost or expense of whatsoever nature directly or 
indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising 
out of or in connection with any CYBER ACT or CYBER INCIDENT 
including, but not limited to, any 
action taken in controlling, preventing, suppressing or remedi
ating any CYBER ACT or CYBER INCIDENT.
5             CYBER ACT means an unauthorised, malicious or cri
minal act or series of related unauthorised, malicious or crimin
al acts, regardless of time and place, or the threat or hoax ther
eof involving access to, processing 
of, use of or operation of any COMPUTER SYSTEM.
6             CYBER INCIDENT means:

a.           any error or omission or series of related errors 
or omissions involving access to, processing of, use of 
or operation of any COMPUTER SYSTEM; or
b.           any partial or total unavailability or failure or se
ries of related partial or total unavailability or failures to 
access, process, use or operate any COMPUTER SYSTEM.

7             COMPUTER SYSTEM means any computer, hardwar
e, software, communications system, electronic device (includi
ng, but not limited to, smart phone, laptop, tablet, wearable de
vice), server, cloud or microcontroller including any similar 
system or any configuration of the aforementioned and 
including any associated input, output, DATA storage device, 
networking equipment or back up facility.
8             DATA means information, facts, concepts, code or 
any other information of any kind that 
is recorded or transmitted in a form to be used, accessed, pro
cessed, transmitted or stored by a  COMPUTER SYSTEM.
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Απάντηση:

Ναι, οι περιγραφόμενες στο ερώτημά σας εξαιρέσεις, γίνονται αποδεκτές.

  

Kωνσταντίνος Κωτσάκος
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & 

Διοικητικής Υποστήριξης

Κοινοποίηση

Γραφείο Διοίκησης.

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Προμηθειών.
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