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Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα

151 24 Μαρούσι
Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000
Πληροφορίες: Κοτρώτσιου Ευσταθία
Τηλέφωνο: 213 2038 090
Fax: 213 2038 504
E-mail: ekotrotsiou@maroussi.gr

Προς: Όλους τους 
συμμετέχοντες

Θέμα: «Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 85/02-01-2023 διακήρυξης ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Σχετικά:    1. Το υπ’αριθμ. πρωτ. Δ.Υ. 366/30-01-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης.

        2. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας «A.Ε.Ε.Γ.Α. «Η 
ΕΘΝΙΚΗ» με ημερομηνία 2022/01/26 14:08:00 +03'00

Σύμφωνα με το από 26.01.2023 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο της εταιρείας ««A.Ε.Ε.Γ.Α. 
«Η ΕΘΝΙΚΗ»» που ζητά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 85/02-01-2023 διακήρυξης ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», το 
οποίο αναφέρει τα εξής: 

«Αναφερόμενοι στην εν θέματι διακήρυξη, παρακαλούμε για την διευκρίνιση/απάντησή σας επί 
των παρακάτω σημείων: 
Α. Αναφορικά με την κάλυψη «ευθύνης έναντι των υλικών ζημιών που μπορεί να προκύψουν 
κατά την εκτέλεση εργασιών από τα συνεργεία καθαριότητας και προέρχονται από διάφορα 
μηχανήματα όπως χορτοκοπτικά, χλοοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα, σάρωθρα καθαρισμού 
τα οποία προξενούν μικρής έκτασης υλικές ζημιές σε τζάμια σπιτιών ή παρκαρισμένων 
αυτοκινήτων από πέτρες ή κλαδιά κ.λ.π.» παρακαλούμε να μας γνωρίσετε: 
- Το ιστορικό ζημιών από και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αυτών από τα 
συνεργεία καθαριότητας 
- Το ύψος των ορίων Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών για τις εργασίες αυτές 
- Τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς με απαλλαγή για την εν λόγω κάλυψη. 

Β. Αναφορικά με το άρθρο 13 για την εμπιστευτικότητα, παρακαλούμε για την σχετική 
συγκατάθεση σας, να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σε τρίτους αποδέκτες των δεδομένων, που 
είναι αναγκαίοι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής σας, τα δεδομένα σας θα 
τύχουν επεξεργασίας από τα τμήματα που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την 
λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και για την 
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αποζημίωσή σας, όπως επίσης και από άλλα τμήματα στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων 
λειτουργιών τους (ενδεικτικά Αναλογιστές, Νομική Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση 
Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση). Επίσης τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο της νόμιμης 
λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών/καλύψεων που προβλέπει η ασφαλιστική 
σύμβαση μπορεί να διαβιβασθούν σε ή να συλλεγούν ή να τύχουν επεξεργασίας για το σκοπό 
παροχής υπηρεσιών προς εμάς από τους κάτωθι, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία, 
ήτοι, από: τη μητρική εταιρία ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου στον οποίο ανήκουμε, 
συνεργαζόμενους με την Εταιρία παρόχους όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τράπεζες που 
ενεργούν ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αντασφαλιστές, συνεργαζόμενες ασφαλιστικές 
εταιρίες για την παροχή της κάλυψης, εισπράκτορες ή εταιρίες είσπραξης ασφαλίστρων, 
συνεργαζόμενες εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, πραγματογνώμονες, ερευνητές, 
εμπειρογνώμονες, εταιρίες διαχείρισης αποζημιώσεων, παρόχους υγείας σε περίπτωση 
σωματικής βλάβης συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, συνεργαζόμενα/ες νοσοκομεία, κλινικές, 
νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας, 
εταιρίες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών υγείας, ιατρούς, εταιρίες παροχής 
επείγουσας μεταφοράς/αερομεταφοράς/διακομιδής σε περίπτωση παροχής σχετικής κάλυψης, 
εταιρίες παροχής δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης, τυχόν συνεργαζόμενες εταιρίες φύλαξης και 
διαχείρισης αρχείων, εταιρίες καταστροφής αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρίες πληροφορικής, 
συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης εντύπων, 
παρόχους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι συνεργαζόμενοι με 
την Εταιρία οφείλουν να ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για 
τον σκοπό αυτό καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων. 
Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, η Εταιρία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα 
σας σε δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, 
όπως ενδεικτικά η Εποπτεύουσα Αρχή «Τράπεζα της Ελλάδος» (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης/Δ.Ε.Ι.Α.), η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», αρμόδια Υπουργεία, 
Νομαρχίες, Υγειονομικές Περιφέρειες, Τελωνεία, Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αστυνομικά 
Τμήματα, Εισαγγελικές Αρχές, ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, 
εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων ή την 
εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρίας. 
Ειδικά στις ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα 
ενδέχεται να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής επείγουσας τεχνικής βοήθειας 
και συνεργάτες αυτών, σε ερευνητές τροχαίων ατυχημάτων, εταιρίες τεχνικών υπηρεσιών 
οχημάτων, εταιρίες διαχείρισης υπολειμματικών αξιών ζημιωθέντων οχημάτων, στο Επικουρικό 
Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων», στο «Ελληνικό Κέντρο 
Πληροφοριών», στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών (αρχείο της Υπηρεσίας Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών -ΥΣΑΕ) 
για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους, για την προστασία της 
ασφαλιστικής αγοράς και την αποφυγή της ασφαλιστικής απάτης, ενώ τα προσωπικά δεδομένα 
σας ενδέχεται να διαβιβασθούν σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να λάβει χώρα 
διακανονισμός στο πλαίσιο της συμφωνίας άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα 
(Σ.Α.Π.). Στο ίδιο ως άνω πλαίσιο και για την πληρέστερη αξιολόγηση του κινδύνου κατά την 
καταχώρηση αίτησης ασφάλισης αυτοκινήτου, έχει δημιουργηθεί και ακολουθείται συγκεκριμένη 
διαδικασία αυτοματοποιημένης αναζήτησης του ιστορικού ατυχημάτων και των βασικών 
χαρακτηριστικών, των προς ασφάλιση οχημάτων. 
Περαιτέρω, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβασθούν στη 
συνεργαζόμενη εταιρία παροχής οδικής βοήθειας, προς εξυπηρέτηση της ασφαλιστικής σας 
σύμβασης και στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ή/και για τη 
συμμόρφωση της εταιρίας παροχής οδικής βοήθειας με οποιαδήποτε νόμιμη υποχρέωσή της, η 
οποία ενδέχεται να συλλέγει και επεξεργάζεται επιπλέον δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα 
καθώς και τρίτων ζημιωθέντων φυσικών προσώπων. Η Οδική, Ιατρική και Ταξιδιωτική Βοήθεια 
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καθώς και η Τοπική Ρυμούλκηση Οχημάτων συνεπεία Ατυχήματος, εφόσον περιλαμβάνονται 
στις ασφαλιστικές σας καλύψεις, καθώς και η Φροντίδα Ατυχήματος, παρέχονται από το 
Ελληνικό Υποκατάστημα της αλλοδαπής (γαλλικής) ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία 
«AWP P&C S.A.» (το οποίο εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της οδού Πρεμετής αρ. 10, 
και λειτουργεί νόμιμα ως Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων, κατά την έννοια του 
ν.3651/2008, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), με το οποίο έχει συμβληθεί η Εταιρία, στο πλαίσιο 
αντασφαλιστικής σύμβασης.»

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. Δ.Υ. 366/30-01-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: 

 «Σχετικά με το ερώτημα Α του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι στην 
προηγούμενη σύμβαση για τα ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων δεν είχαμε συμπεριλάβει την 
κάλυψη ευθύνη έναντι υλικών ζημιών που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση εργασιών 
από τα συνεργεία καθαριότητας και προέρχονται από διάφορα μηχανήματα όπως χορτοκοπτικά, 
χλοοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα, σάρωθρα καθαρισμού τα οποία προξενούν μικρής 
έκτασης υλικές ζημιές σε τζάμια σπιτιών ή παρκαρισμένων αυτοκινήτων από πέτρες ή κλαδιά 
κ.λ.π. Κατά τη χρονική διάρκεια της προηγούμενης ασφαλιστικής κάλυψης δεν υπάρχει 
καταγεγραμμένο ιστορικό υλικών ζημιών. Επίσης στη μελέτη αναφέρονται μόνο υλικές ζημιές 
που μπορεί να προκληθούν από τα ανωτέρω και όχι σωματικές βλάβες οι οποίες 
παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό κοστολογημένες σε 3.500,00€/έτος . Επί πλέων 
σας γνωρίζουμε ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στο Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς το αντίστοιχο πεδίο για την συμπλήρωση της προσφοράς Από τα 
στοιχεία της διακήρυξης και των υπολοίπων τευχών του φακέλου του διαγωνισμοί δεν 
προβλέπεται η απαλλαγή για την εν λόγω κάλυψη. Σχετικά με το ερώτημα Β. αναφορικά με το 
άρθρο 13 για την εμπιστευτικότητα η όποια συγκατάθεση θα δοθεί μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και δεν αφορά την διαγωνιστική διαδικασία.» 

Επομένως, για το ερώτημα Α ισχύει η απάντηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης, ενώ για το ερώτημα Β αναφορικά με το άρθρο 13 για την εμπιστευτικότητα 
συναινούμε  για την παροχή πληροφοριών σε τρίτους για την εκτέλεση της σύμβασης μετά τη 
σχετική γνωμοδότηση του υπευθύνου για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
         

     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


