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Τεύχος Ερωτήσεων-Απαντήσεων σχετικά με το διαγωνισμό « Ασφαλιστική
κάλυψη πυρός, αστικής ευθύνης και απώλειας χρημάτων των κτιρίων του φορέα
« ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

1. Ερώτηση: Σε σχέση με την Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
ασφαλιστική κάλυψη πυρός, αστικής ευθύνης και απώλειας χρημάτων των κτιρίων
του Ελληνικού Κτηματολογίου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και ειδικότερα σε
σχέση με το άρθρο 5.1 αυτής (Τρόπος Πληρωμής), θα θέλαμε να σας αναφέρουμε
ότι δυνάμει της ισχύουσας ειδικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα
δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν. 4364/2016: Το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο παραδίδεται στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης ΜΟΝΟ
ΜΕΤΑ την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της
τμηματικής καταβολής, οπότε και αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη.
Κατόπιν τούτου, σας παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο τρόπος
πληρωμής που θα ακολουθηθεί θα γίνει με βάση το ειδικότερο άρθρο 146 του Ν.
4364/2016.
Σε κάθε δε περίπτωση, όπως μας αναφέρετε την ακριβή προθεσμία εντός της
οποίας θα προβείτε σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρία μας.

Απάντηση:
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 με τίτλο «Τρόπος πληρωμής» της
διακήρυξης του διαγωνισμού, ο τρόπος πληρωμής που θα ακολουθηθεί είναι αυτός

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 με την
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και παραστατικών.
Η προθεσμία για την ολοσχερή εξόφληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα είναι
εντός 30 ημερών από την οριστική παραλαβή.

2. Ερώτηση: Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι κατά το στάδιο συμμετοχής απαιτείται
στα "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" μόνο η προσκόμιση της ΤΕΥΔ (παρ. 2.4.3) και
όχι τα αναφερόμενα στο 2.2.6.2

Απάντηση:
Σας επιβεβαιώνουμε ότι κατά το στάδιο συμμετοχής
στον διαγωνισμό
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» στα ‘’Δικαιολογητικά Συμμετοχής’’
απαιτείται μόνο η προσκόμιση του ΤΕΥΔ όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.4.3.1
με τίτλο Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στη παράγραφο 2.4.3.2.της διακήρυξης.

3. Ερώτηση: Για το διαγωνισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου με τίτλο
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ,ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΈΤΟΣ 2019», παρακαλούμε όπως μας
ενημερώσετε εάν υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης για ένα έτος (αντί για δύο έτη
που αναφέρεται στην διακήρυξη), με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμη μετά
από συμφωνία των μερών.

Απάντηση:
Σας ενημερώνουμε ότι η ασφάλιση ισχύει για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης
για ένα ακόμη (μετά από συμφωνία των μερών) με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και εφόσον οι τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλο το
διάστημα της ασφαλιστικής κάλυψης (2 έτη).
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