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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝ ISO 9001:2008  

ΠΡΟΣ :  Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 
ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί των τευχών του διαγωνισμού με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών για την 

Ασφάλιση των οχημάτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εισπράξεων των Σταθμών 
Διοδίων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Κωδικός Αναφοράς 5671» 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ:
  

Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. 65279/15.11.2018 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων 

 
Σε απάντηση των ερωτήσεων του σχετικού σας γνωρίζουμε : 
 
Ε1: Ιστορικό ζημιών τουλάχιστον τελευταίας πενταετίας. 
 
Α1: Επισυνάπτεται πίνακας ζημιών τελευταίας πενταετίας : Πίνακας 1. Ιστορικό ζημιών τελευταίας 

πενταετίας (σελ. 4 του παρόντος) 

Ε2: Στην σελίδα 38 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει για 
χρονικό διάστημα ενός έτους τα κτίρια των Πινάκων Α (ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) & Β1 (ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) με τις εγκαταστάσεις τους και τα περιεχόμενά τους. Η 
ασφαλιστέα αξία αυτών γίνεται κοινά αποδεκτό ότι παραμένει σταθερή για τη χρονική διάρκεια 
(ενός έτους) της ασφάλισης. Τα κτίρια του Πίνακα Β2 βρίσκονται σε φάση κατασκευής και 
αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των ετών 2018 και 2019. Επομένως, η ασφάλισή των κτιρίων 
θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, ενώ των περιεχομένων τους με την 
εγκατάστασή τους, μετά από σχετική ειδοποίηση στον ανάδοχο από το αρμόδιο όργανο της 
ΕΟΑΕ.» Παρακαλούμε για τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

α) Τι  εννοείτε ότι η ασφαλιστέα αξία γίνεται κοινά αποδεκτό ότι παραμένει σταθερή για την 
χρονική διάρκεια (ενός έτους) της ασφάλισης; 

β) Στον πίνακα οικονομικής προσφοράς στη σελ. 65 που θα πρέπει να αναφέρονται τα 
ετήσια ασφάλιστρα για όλα τα κτίρια και περιεχόμενα, θα συμπεριληφθούν και τα κτίρια 
του πίνακα Β2 και τα περιεχόμενα του πίνακα Δ2 ωσάν να ασφαλίζονται από την έναρξη 
της ασφάλισης και για ολόκληρη την περίοδο ασφάλισης, κάτι που στην πράξη δεν θα 
γίνει, καθώς θα προστεθούν με έκδοση πρόσθετη πράξη μόλις ο ανάδοχος λάβει σχετική 
ειδοποίηση από το αρμόδιο όργανο της ΕΟΑΕ; 

 
Α2: (α) Εννοείται ότι δεν επέρχεται μείωση της ασφαλιστέας αξίας κάθε εγκατάστασης ή περιεχομένου 

αυτής κατά τη διάρκεια της ασφάλισης λόγω παλαιότητας κατά ένα επιπλέον έτος. 
 

(β) Το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της Διακήρυξης θα 
διορθωθεί, έτσι ώστε να ζητείται η υποβολή διακριτής προσφοράς ετήσιων ασφαλίστρων για τα 
ακόλουθα σημεία : 
 
 Σημείο Εντύπου Υποδείγματος οικονομικής προσφοράς (3α): ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ 

ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
σύμφωνα με το Κεφ. 2 του Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης - Πίνακας Β1. 
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 Σημείο Εντύπου Υποδείγματος οικονομικής προσφοράς (3β): ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ 
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
σύμφωνα με το Κεφ. 2 του Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης - Πίνακας Β2. 

 Σημείο Εντύπου Υποδείγματος οικονομικής προσφοράς (5α): ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, σύμφωνα με το Κεφ. 
2 του Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης - Πίνακσς Δ1. 

 Σημείο Εντύπου Υποδείγματος οικονομικής προσφοράς (5β): ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, σύμφωνα με το Κεφ. 
2 του Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης - Πίνακας Δ2. 

 
Τα ετήσια ασφάλιστρα για τα νέα κτίρια και τα περιεχόμενα αυτών των Πινάκων Β2 και Δ2, θα 
επιμερίζονται κατά τη σύμβαση στη βάση ποσοστού χρόνου ασφάλισης στο έτος και ποσοστού της 
αξίας κάθε επιμέρους στοιχείου επί της συνολικής ασφαλιστέας αξίας των στοιχείων των πινάκων 
αυτών. 
 
Επίσης για τα σημεία α/α 5, 6, 7 διορθώνονται ως ακολούθως : 
 Σημείο Εντύπου Υποδείγματος οικονομικής προσφοράς (5α): Ασφαλιστήριο χρηματικών 

απωλειών χρηματοκιβωτίων υφιστάμενων σταθμών διοδίων. 
 Σημείο Εντύπου Υποδείγματος οικονομικής προσφοράς (5β): Ασφαλιστήριο χρηματικών 

απωλειών χρηματοκιβωτίων νέων σταθμών διοδίων (μετωπικών και πλευρικών). 
 Σημείο Εντύπου Υποδείγματος οικονομικής προσφοράς (6α): Ασφαλιστήριο χρηματικών 

απωλειών εισπράξεων θαλαμίσκων είσπραξης υφιστάμενων σταθμών διοδίων. 
 Σημείο Εντύπου Υποδείγματος οικονομικής προσφοράς (6β): Ασφαλιστήριο χρηματικών 

απωλειών εισπράξεων θαλαμίσκων είσπραξης νέων σταθμών διοδίων. 
 Σημείο Εντύπου Υποδείγματος οικονομικής προσφοράς (7α): Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 

προς τρίτους υφιστάμενων σταθμών διοδίων. 
 Σημείο Εντύπου Υποδείγματος οικονομικής προσφοράς (7β): Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 

προς τρίτους των νέων σταθμών διοδίων.  
 
Τα ετήσια ασφάλιστρα χρηματικών απωλειών χρηματοκιβωτίων και εισπράξεων θαλαμίσκων 
είσπραξης και αστικής ευθύνης προς τρίτους για τους νέους σταθμούς διοδίων και τα περιεχόμενα 
αυτών θα επιμερίζονται κατά τη σύμβαση στη βάση ποσοστού χρόνου ασφάλισης στο έτος και 
ποσοστού της αξίας κάθε επιμέρους στοιχείου επί της συνολικής ασφαλιστέας αξίας των στοιχείων 
αυτών. 
 

Ε3: Στις καλύψεις στη σελίδα 57 αναφέρεται «εγκαταστάσεις και αποχετεύσεις» παρακαλούμε 
διευκρινίστε τι εννοείτε. 

Α3: Ως "Εγκαταστάσεις" νοούνται όλες οι λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί (π.χ. ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις) εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων που δεν αναφέρονται διακριτά στην ίδια 
παράγραφο π.χ. επίπλα και μηχανήματα (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, 
κ.λ.π.)  
Ως "αποχετεύσεις" νοούνται οι υδραυλικές εγκαταστάσεις των αποχετεύσεων των κτιρίων έως την 
σύνδεση τους με τον χώρο απόθεσης των λυμάτων (π.χ. σηπτικός βόθρος)  περιλαμβανομένου 
αυτού. 
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Ε4: Στις καλύψεις στη σελίδα 57 αναφέρεται «Αστική Ευθύνη πυρός προς τρίτους μέχρι 58.700€» 
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν εννοείτε την κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους συνεπεία 
μετάδοσης πυρκαγιάς. Σημειώνουμε ότι η κάλυψη αυτή δίνεται προς τα όμορα κτίρια και τα 
περιεχόμενα αυτών. 

Α4: Ως "Αστική ευθύνη πυρός προς τρίτους" νοείται η αστική ευθύνη προς τρίτους συνέπεια μετάδοσης 
πυρκαγιάς. Η κάλυψη αυτή αφορά κάθε τρίτο στοιχείο ως προς τα ασφαλιζόμενα κτίρια  (π.χ. όμορα 
κτίρια και τα περιεχόμενα αυτών, όμορα οχήματα, κλπ.). 

 
Ε5: Στις καλύψεις στη σελίδα 57 αναφέρεται «Αστική Ευθύνη πυρός προς τον ιδιοκτήτη μέχρι 

58.700€» Παρακαλούμε διευκρινίστε α) ποιος είναι ο ιδιοκτήτης; Υπάρχουν κτίρια που δεν είναι 
ιδιοκτησίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.; και β) Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν εννοείτε κάλυψη 
αστικής ευθύνης συνεπεία μετάδοσης πυρκαγιάς. 

 
Α5: Ως "Αστική ευθύνη πυρός προς τον ιδιοκτήτη" νοείται η αστική ευθύνη της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

προς κάθε συμβαλλόμενο με αυτήν ιδιοκτήτη κτιρίου (π.χ. με σχέση παραχώρησης χρήσης, 
μίσθωσης, κλπ.). 

 
 
 
 
 Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 
 

Ιωάννης Ιωάννου 
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Πίνακας 1. Ιστορικό ζημιών τελευταίας πενταετίας 

ΕΤΟΣ Ασφαλιζόμενος Περιγραφή Κλάδου Ποσό ΠΛΗΘΟΣ 

2012 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ (Μπάρες 
Διοδίων) 

5.483,60 9 

2013 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ (Μπάρες 
Διοδίων) 

4.093,80 11 

2014 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ (Μπάρες 
Διοδίων) 

11.791,19 17 

2015 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ (Μπάρες 
Διοδίων) 

6.277,63 14 

  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΛΟΠΗ) 10.000,00 1 

2016 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ (Μπάρες 
Διοδίων) 

1.030,75 3 

  
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ (Μπάρες 
Διοδίων) 

174,80 2 

  ΟΧΗΜΑΤΑ 5.316,44 1 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ   44.168,21 58 

 


