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ΕΡΩΤΗΜΑ Α 
 

Παρακαλούµε για την υ̟οβολή ισολογισµού του 2021 και εξαµηνιαίων 
οικονοµικών καταστάσεων για το 2022. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Τα οικονοµικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν να ̟αρασχεθούν σε οιονδή̟οτε ̟ριν 
α̟ό την ε̟ίσηµη δηµοσίευσής τους. 

 
 ΕΡΩΤΗΜΑ Β 

Παρακαλούµε για την α̟οστολή του ε̟ισυνα̟τόµενου ερωτηµατολογίου 
̟λήρως συµ̟ληρωµένου και υ̟ογεγραµµένου α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο, µε 
̟ρόσφατη ηµεροµηνία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος διακήρυξης (̟αρ.1.3) κατά την 
υ̟ογραφή του ασφαλιστηρίου, ο Ανάδοχος θα ̟αραλάβει α̟ό τη ΣΤΑΣΥ το 
ερωτηµατολόγιο µε συµ̟ληρωµατικά στοιχεία και τον κανονισµό εσωτερικής 
οργάνωσης και λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Γ 
 
Έχει η Εταιρεία (ή ο̟οιεσδή̟οτε θυγατρικές της) δραστηριότητες, γραφεία, 
υ̟οκαταστήµατα, εργαζόµενους, κοινο̟ραξίες η ο̟οιαδή̟οτε άλλη άµεση 
έκθεση στη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, την Κριµαία, την Λαϊκή 
∆ηµοκρατία του Λουγκάνσκ ή το Ντόνετσκ; Εάν ναι, δώστε λε̟τοµέρειες. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Όχι δεν έχει. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ ∆ 
 
Έχει η Εταιρεία (η ο̟οιεσδή̟οτε θυγατρικές της) ο̟οιαδή̟οτε έµµεση έκθεση 
στη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, την Κριµαία, τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
του Λουγκάνσκ ή το Ντόνετσκ, συµ̟εριλαµβανοµένων, ενδεικτικά και µη 
̟εριοριστικά, της α̟όκτησης εσόδων, της ύ̟αρξης ε̟ιχειρηµατικών συµβάσεων, 
της εξαγωγής αγαθών η υ̟ηρεσιών, της ̟ραγµατο̟οίησης ε̟ενδύσεων η της 
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̟ροµήθειας αγαθών α̟ό αυτές τις ̟εριοχές; Εάν ναι, δώστε λε̟τοµέρειες και 
̟ροσδιορίστε την αξία αυτών των στοιχείων. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Όχι δεν έχει. 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Ε 
 
∆ιαχειρίζεται η Εταιρεία (η ο̟οιεσδή̟οτε θυγατρικές της) ε̟ενδύσεις ή/και 
̟αρέχει ο̟οιονδή̟οτε ε̟αγγελµατικές υ̟ηρεσίες σε οντότητες, ̟ελάτες, 
ε̟ενδυτές, τελικούς δικαιούχους ιδιοκτήτες µε έδρα τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη 
Λευκορωσία, την Κριµαία, το Λουγκάνσκ ή το Ντόνετσκ; Εάν ναι, δώστε 
λε̟τοµέρειες. 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Όχι δεν διαχειρίζεται. 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤ 
 
 
Η Εταιρεία έχει µέτοχο α̟ό τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, την 
Κριµαία, την Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Λουγκάνσκ ή το Ντόνετσκ; Εάν ναι, δώστε 
λε̟τοµέρειες. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Όχι δεν έχει. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Ζ 

Στον ̟ίνακα ασφάλισης τα ζητούµενα όρια / υ̟οόρια ευθύνης ζητείται να 
̟αρέχονται ανά ζηµιογόνο γεγονός. Η φράση «ανά ζηµιογόνο γεγονός» 
̟αρακαλούµε να διαγραφεί, καθώς το όριο ευθύνης ̟ αρέχεται ως ανώτατο ̟ οσό 
για το σύνολο των ζηµιών για όλους τους ασφαλισµένους για όλες τις 
ασφαλιστικές καλύψεις και ε̟εκτάσεις κάλυψης, σωρευτικά, 
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συµ̟εριλαµβανοµένων των εξόδων υ̟εράσ̟ισης, και σύµφωνα µε τα όσα 
αναλυτικά ̟ροβλέ̟ονται στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου ̟ου ε̟ισυνά̟τεται 
στη διακήρυξη. Παρακαλούµε για την α̟οδοχή σας. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Γίνεται α̟οδεκτή η διαγραφή της φράσης «ανά ζηµιογόνο γεγονός» α̟ό το 
σηµείο «3. Όριο Ευθύνης» του Πίνακα Ασφάλισης. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Η 

Παρακαλούµε ε̟ιβεβαιώστε µας ότι στο σχέδιο συµβολαίου ̟ου θα 
α̟οστείλουµε θα συµ̟εριλάβουµε και τους γενικούς όρους ̟ου διέ̟ουν τις 
ασφαλιστικές µας συµβάσεις ή αν θα υ̟άρχει µόνο το ̟αράρτηµα του λεκτικού 
της διακήρυξης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση σηµειώνουµε ότι οι Γενικοί όροι θα ισχύουν 
µόνο για γενικά θέµατα ̟ου διέ̟ουν την ασφαλιστική σύµβαση και δεν 
έρχονται σε αντίθεση µε τους γενικούς και ειδικούς όρους του Παραρτήµατος, οι 
ο̟οίοι υ̟ερισχύουν των Γενικών όρων. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Γίνεται α̟οδεκτή η συµ̟ερίληψη γενικών όρων ̟ου διέ̟ουν τις ασφαλιστικές 
συµβάσεις. Υ̟άρχει σχετική ̟ρόβλεψη στη σελ. 64 της οικείας διακήρυξης. 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Θ 
 
Στο άρθρο 5.2 ορίζονται οι κρατήσεις. Η κράτηση 0,06% θα ̟ρέ̟ει να 
αντικατασταθεί µε κράτηση 0,1% υ̟έρ της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 350 ̟αρ.3 του Ν.4412/2016, ό̟ως ισχύει. 
Ε̟ίσης η κράτηση 0,07% θα ̟ρέ̟ει να διαγραφεί.   
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Οι κρατήσεις (άρθρο 5.2 του τεύχους διακήρυξης) α̟ό 30.09.2022 
διαµορφώνονται ως κάτωθι:  
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α) Κράτηση 0,01% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης 
Υ̟έρ της ΕΑ∆ΗΣΥ.   

β) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ της ανά̟τυξης και συντήρησης του ΟΠΣ 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 
και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό αυτό ̟αρακρατείται σε κάθε 
̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό του 
Υ̟ουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016.  

Γ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού 20% εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ, ήτοι 0,6%. 

Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα 
λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-079/22.  

 

 

 

 

 

Αθανάσιος Ν. Κοτταράς 

 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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