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Θέμα Β24: Διαγωνισμός αρ. 18/2021 για ασφαλιστική κάλυψη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Λεμεσού – Αμαθούντας για την κατηγορία «Ασφαλίσεις Χρημάτων και Εγγύησης Πίστης» 
(Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 29(2)(α) του 
Ν.73(Ι)/2016) – Πρακτικό/Έκθεση Αξιολόγησης (Αρ. Φακ. PU.2.18/2021) 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. Β1/22/B24 
 
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση και μελέτη του θέματος, αποφάσισε και 
ενέκρινε/επικύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας 17/1/2022. 
 
Συγκεκριμένα η Ολομέλεια του Συμβουλίου συμφώνησε με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις 
της Επιτροπής Αξιολόγησης που καταγράφονται στο Πρακτικό / Έκθεση Αξιολόγησης 
ημερομηνίας 25/1/2022, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β15 (ως 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Ημερήσιας Διάταξης του Συμβουλίου Προσφορών). 
 
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου, αποφάσισε και ενέκρινε/επικύρωσε την 
κατακύρωση του διαγωνισμού με αρ. 18/2021 στην εταιρεία AIG Europe S.A. έναντι της ολικής 
τιμής των €5.600 καθώς και τις ακόλουθες τροποποιήσεις στους όρους του διαγωνισμού και στην 
προσφορά του Αναδόχου όπως έχουν διαμορφωθεί κατά τη διαπραγμάτευση που έγινε μεταξύ 
των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης εκ μέρους του Συμβουλίου και του Εκπροσώπου της 
εταιρείας AIG Europe S.A. 
 
1. Ασφάλιση Χρημάτων 

 
α. Η ειδοποίησης ακύρωσης από την ασφαλιστική εταιρεία να τροποποιηθεί σε 90 ημέρες 

αντί 30 ημέρες που αναφέρεται στην προσφορά της εταιρείας AIG Europe S.A. 
β. Πίνακας ασφαλιστηρίου: Το Αφαιρετέο Ποσό σε κάθε αποζημίωση είναι 3,5% της 

απαίτησης με μικρότερο ποσό τα €400. 
 
2. Ασφάλιση Εγγύησης Πίστης 

 
α. Πίνακας ασφαλιστηρίου: Το Αφαιρετέο Ποσό σε κάθε αποζημίωση είναι 3,5% της 

απαίτησης με μικρότερο ποσό τα €400. 
 

Παρέχεται το όριο αποζημίωσης των €200.000 για κάθε υπάλληλο με «Αυτόματη 
Επαναφορά Ασφαλιζόμενου Ποσού (Automatic Reinstatement of Sum Insured)» όπως 



καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και διαγράφεται από τους όρους του 
διαγωνισμού το όριο των €400.000 για κάθε απώλεια και συνολικά σε οποιοδήποτε έτος. 

 
3. Αναδρομική ισχύ 
Η αναδρομική ισχύς του Ασφαλιστηρίου καθορίζεται από την 1.1.2019 σύμφωνα με την 
προσφορά της AIG Europe S.A., εφόσον στους όρους του διαγωνισμού δεν υπήρχε οποιαδήποτε 
απαίτηση για αναδρομική ισχύ από κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. 
 
4. Όρος Μη Αυτόματης Ανανέωσης 

Η ισχύς του ασφαλιστηρίου εκπνέει κατά την ολοκλήρωση της 12μηνης περιόδου ασφάλισης, 
δηλαδή στις 31/1/2023 και το δικαίωμα ανανέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης για ακόμη 12 
μήνες από τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2023 μέχρι τα μεσάνυχτα της 31 Ιανουαρίου 2024 
υπάρχει μόνον κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ ΣΑΛΑ και Αναδόχου νοουμένου ότι και τα 
δύο μέρη συμφωνούν με τους ίδιους όρους ασφάλισης και συντελεστές ασφαλίστρων. 
 


