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Σν παξόλ Σεύτος Διεσκρινίζεων εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 8.3 
ηεο Δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Σα πεξηερόκελα ηνπ Σεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Δηαθήξπμεο. 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Ερώηηζη 1 

ην άξζξν 11.3 αλαθέξεηαη όηη: «Οη Δηαγσληδόκελνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξναηξεηηθό 
αληαζθαιηζηή ζα πξέπεη ή ν αληαζθαιηζηήο λα δηαζέηεη  εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα ή λα 
έρεη εθρσξήζεη ζηνλ δηαγσληδόκελν ηε δηαρείξηζε δεκηώλ (Claims Handling Authority)». 

Δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί σο αθνινύζσο:  «Οη Δηαγσληδόκελνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
πξναηξεηηθό αληαζθαιηζηή, ζα πξέπεη θαη΄ ειάρηζηνλ γηα ην 60% ηνπ ζπλνιηθνύ νξίνπ 
θάιπςεο, ή ν αληαζθαιηζηήο λα δηαζέηεη εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα ή λα εθρσξήζεη ζηνλ 
δηαγσληδόκελνη ηε δηαρείξηζε δεκηώλ (Claims Handling Authority)».  

Απάνηηζη 1 

Ιζρύεη ε απάληεζε ηεο εξώηεζεο 7, θαζόζνλ ην εξώηεκά ζαο έρεη, εθ ησλ πζηέξσλ, 
ηξνπνπνηεζεί. 

 

Ερώηηζη 2 

ην άξζξν 3.1 αλαθέξεηαη όηη: «Η ζύκβαζε ζα είλαη εηήζηα με δικαίωμα  επέκηαζης για 
ένα επιπλέον έηος ζε ζσμθωνία από κοινού με ηον Ανάδοτο (…)».  

Παξαθαινύκε γηα επηβεβαίσζε ζαο όηη κε ηνλ όξν «εηήζηα επέθηαζε» ελλνείηε «εηήζηα 
αλαλέσζε». 

Απάνηηζη 2 

Επηβεβαηώλεηαη 

 

Ερώηηζη 3 

Η πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιινπκε ζα ηειεί ππό ηελ αίξεζε ππνβνιήο ειέγρνπ θαη 
απνδνρήο: ηθαλνπνηεηηθνύ, πιήξσο ζπκπιεξσκέλνπ θαη δεόλησο ππνγεγξακκέλνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ) θαζώο θαη νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2018. Παξαθαινύκε γηα ηελ 
επηβεβαίσζε ζαο όηη ε ελ ιόγσ αίξεζε ζα γίλεη απνδεθηή θαη δελ ζα καο ζέζε δηθαησκαηηθήο 
δηαδηθαζίαο.  

Απάνηηζη 3 

Ιζρύεη ε απάληεζε ηεο εξώηεζεο 5, θαζόζνλ ην εξώηεκά ζαο έρεη, εθ ησλ πζηέξσλ, 
ηξνπνπνηεζεί θαη επηζεκαίλεηαη όηη δελ γίλνληαη απνδεθηέο νπνηεζδήπνηε αηξέζεηο ζηηο 
πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 
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Ερώηηζη 4 

Η πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιινπκε δελ δύλαηαη λα έρεη ηζρύ άλσ ησλ 90 εκεξώλ. 

Απάνηηζη 4 

Μεηώλεηαη ν αξρηθόο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ από 360 εκέξεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξ. 9.7 ηεο Δηαθήξπμεο, ζε 150 εκέξεο,  από ηελ επόκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ην ρξόλν (θαη’ εθηίκεζε) πνπ 
ζα απαηηεζεί γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ από ηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ, έσο ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Αληίζηνηρα κεηώλεηαη θαη ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ 
επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο (παξ. 7.2 ηεο Δηαθήξπμεο) από 390 εκέξεο ζε 180 εκέξεο από ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

 

Ερώηηζη 5 

Παξαθαινύκε γηα ηελ απνζηνιή πξόηαζεο αζθάιηζεο ζπκπιεξσκέλε πξηλ ηε ιήμε ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαζώο θαη ηα επίζεκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2018 θαη ηελ γλώκε νξθσηνύ 
ειεγθηή απηώλ πνπ ηα ζπλνδεύεη. 

Απάνηηζη 5 

ρεηηθά κε ηε πξόηαζε αζθάιηζεο πνπ δεηάηε, εάλ ελλνείηε όηη δεηάηε ην εξσηεκαηνιόγην 
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν πξηλ ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 
17.3 ηεο Δηαθήξπμεο πξνβιέπεηαη όηη ν Αλάδνρνο δύλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε 
ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ε ΑΜ νθείιεη λα δηαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν. 
ύκθσλα κε ηα ίδην άξζξν, ν Αλάδνρνο, πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ, ππνρξενύηαη λα 
ππνβάιιεη ην ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην 15 εκέξεο πξηλ ηε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Η 
ππνρξέσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηβεβαηώλεηαη κέζσ ηνπ παξόληνο 
Δηεπθξηληζηηθνύ Σεύρνπο θαη επηζεκαίλεηαη όηη ε ζπκπιήξσζή ηνπ ζρεηηθνύ 
εξσηεκαηνινγίνπ ζε θακία πεξίπησζε ζα απνηειέζεη πξνϋπόζεζε νπνηαζδήπνηε 
κεηαβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ. 

ρεηηθά κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ επίζεκσλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 2018, ηζρύεη ε 
παξάγξαθνο 2.2 ηεο Δηαθήξπμεο όπνπ αλαθέξεη όηη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΕΣΡΟ Α.Ε. θαη ην νξγαλόγξακκα ηεο εηαηξείαο κε ηηο ζέζεηο ησλ Δηεπζπληηθώλ ηειερώλ 
δηαηίζεληαη ζηνλ ηζηνρώξν ηεο ΑΜ (www.ametro.gr) θαη επηπιένλ όηη ην ηζηνξηθό δεκηώλ από 
ηνλ Απξίιην 2010 (δειαδή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαδξνκηθήο ηζρύνο αζθάιηζεο) κέρξη 
ζήκεξα είλαη κεδεληθό.  

Λακβάλνληαο ππόςε, όηη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο γηα ην έηνο 2018 δελ δύλαηαη 
λα αλαξηεζνύλ ζηελ παξνύζα θάζε, δειώλεηαη από ηελ ΑΜ όηη δελ ππάξρεη θακία 
νπζηώδεο κεηαβνιή ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο γηα ην 2018, ζηνλ θίλδπλν 
αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξείαο, νύηε έρνπλ ζπκβεί ζπγρσλεύζεηο κε άιιεο 
εηαηξείεο ή απόθηεζε άιισλ εηαηξηώλ. Ωζηόζν, επηζεκαίλεηαη όηη ζε θακία πεξίπησζε ην 
ηζηνξηθό δεκηώλ θαη ηπρόλ κε νπζηώδεηο αιιαγέο ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, ζα 
απνηειέζεη πξνϋπόζεζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ. 

 

 

 

http://www.ametro.gr/
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Ερώηηζη 6 

Ωο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, απηή δύλαηαη λα είλαη εηήζηα κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο / 
αλαλέσζεο  σο αθνινύζσο: 
 

1. 12 κήλεο κε δπλαηόηεηα κνλνκεξνύο παξάηαζεο κέρξη 6 κήλεο από ηελ πιεπξά ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ κε ηα ίδηα αζθάιηζηξα θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο & πξνϋπνζέζεηο. Σν 
δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνύο παξάηαζεο κπνξεί λα αζθεζεί  έλαλ κήλα πξηλ ηε ιήμε 
ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Επηπιένλ, 60 εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ε εηαηξεία ζα επαλαηνπνζεηεζεί γηα ηελ αλαλέσζε ηεο 
θάιπςεο θαη δεν θα εθαρμόζεηαι “annual review clause”.    
 

2. 12 κήλεο κε δπλαηόηεηα κνλνκεξνύο παξάηαζεο κέρξη 6 κήλεο από ηελ πιεπξά ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ κε ηα ίδηα αζθάιηζηξα θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο & πξνϋπνζέζεηο. Σν 
δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνύο παξάηαζεο κπνξεί λα αζθεζεί  έλαλ κήλα πξηλ ηε ιήμε 
ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Επηπιένλ, 60 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ,  ν αζθαιηζκέλνο ηνπνζεηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο 
θάιπςεο θαη θα εθαρμόζεηαι “annual review clause”.    

Απάνηηζη 6 

Δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηό. Ωο εθ ηνύηνπ ε παξάγξαθνο 3.1 ηεο δηαθήξπμεο λα 
παξακέλεη σο έρεη, δειαδή 

Η ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ θαη ηνπ Αλαδόρνπ ζα είλαη 
θαηαξρήλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο κε δηθαίσκα επέθηαζεο γηα έλα (1) επηπιένλ 
έηνο ζε ζπκθσλία από θνηλνύ κε ηνλ Αλάδνρν. ε θάζε πεξίπησζε ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ 
δηαηεξεί δηθαίσκα παξάηαζεο κνλνκεξώο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε επηπιένλ έμη (6) κελώλ, κε 
ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ηηκέο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, δηθαίσκα ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί είηε 
κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ αξρηθνύ πξώηνπ έηνπο, είηε κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο από θνηλνύ 
ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ κεξώλ, ηνπ ελόο επηπιένλ έηνπο.  
 
Έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε δύλαηαη κε επηζηνιή 
ηεο λα δεηήζεη από ηνλ αλάδνρν λα ζπλαηλέζεη ζηελ επέθηαζε ηεο ζύκβαζεο γηα έλα (1) 
επηπιένλ έηνο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληήζεη εληόο 10 εκεξώλ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε δύλαηαη λα αζθήζεη ην 
δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνύο παξάηαζεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε έμη (6) επηπιένλ κελώλ κε ηνπο 
ίδηνπο όξνπο θαη ηηκέο. 

 

Ερώηηζη 7 

Αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο αληαζθάιηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην θξηηήξην επηινγήο 11.3 
(claims handling), παξαθαινύκε όπσο δεηήζεηε λα ηξνπνπνηεζεί ώζηε λα ηζρύεη «γηα ην 
75% ηνπ ζπλνιηθνύ νξίνπ αζθάιηζεο  (ήηνη EUR 15,000,000)  θαη γηα ην 100% ηνπ 
PRIMARY primary layer αζθάιηζεο  (ήηνη EUR 15,000,000) θαη όρη 60% σο αλαθέξεηαη ζε 
πξνεγνύκελε αιιεινγξαθία καο. 

Απάνηηζη 7 

Γίλεηαη απνδεθηό 
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