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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (εφεξής: ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο 
«Διαχείριση ποσοστού των εσόδων από δίδακτρα  ΠΜΣ – Φάση 2» (κωδ. 80300), με  
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Στάμου Γεώργιο, προτίθεται να προβεί στην 
απευθείας ανάθεση (κατ’ άρθρο 118 του ν. 4412/2016) της παροχής υπηρεσιών 
ασφαλιστικής κάλυψης των δύο κτιρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
σύμφωνα με τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές του Παραρτήματος.  
 
Κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται η πλήρης τήρηση των τεχνικών και 
λοιπών προδιαγραφών του Παραρτήματος και η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (σε 
κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να είναι το πολύ ίση με την προϋπολογισθείσα από 
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και αναφέρεται στο Παράρτημα). 
 
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
σφραγισμένη και ενυπόγραφη προσφορά στο ακόλουθο email: tenders@ihu.edu.gr, 
μέχρι και τις 14/12/2018 και ώρα 14:30 μ.μ.. Οι προσφορές, οι οποίες 
αποστέλλονται ηλεκτρονικά, πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του 
νομίμου εκπροσώπου της προσφέρουσας εταιρίας και μπορούν να είναι .pdf 
αρχείο, συνημμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα αποσταλούν 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι υποψήφιοι φέρουν 
ευθύνη για την καθυστέρηση αποστολής της προσφοράς για οιονδήποτε λόγο.  
 
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔιΠαΕ θα εκδώσει απόφαση για την 
απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ή για τη ματαίωση της υπηρεσίας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους αποδέχονται ότι υπόκεινται στους 
Γενικούς Όρους Συναλλαγών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο 
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του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ http://rc.ihu.edu.gr/epitropi.php καθώς και στην εφαρμογή των 
κρατήσεων που εκάστοτε ισχύουν1.  

 
Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ποινικό/ά μητρώο/α, φορολογική 
και ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με 
την υπεύθυνη παροχής πληροφοριών κ. Αθηνά Νελλα (τηλ. 2310 474564 και email  
a.nella@ihu.edu.gr). 
 

Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας  
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

 
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Δι. 
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δι.Πα.Ε. 

  
  

 
Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Στάμου 

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 
 
 

  

                                                           
1 H προβλεπόμενη κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
κατ’ άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της 
συνολικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων. Η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% 
και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 1191/14.03.2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του 
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017). Επίσης, βάσει του άρθρου 375 
παρ. 7 του ν. 4412/2016, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 4 παρ. 3 εδ. έβδομο του ν. 4013/2011, 
επιβάλλεται κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, 
ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500,00 ευρώ και ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της 
χρηματοδότησης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Επί του τιμήματος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γίνεται 
παρακράτηση ποσοστού 8% σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως 
ισχύει. 
Επί του τιμήματος της σύμβασης προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γίνεται παρακράτηση 
ποσοστού 4% σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. 

http://rc.ihu.edu.gr/epitropi.php
mailto:roukana.margieta@gmail.com
http://www.hsppa.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art375_7
http://www.hsppa.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art375_7
http://www.hsppa.gr/index.php/m-eaadhsy/m-nomiko-plaisio/19-n-4013-2011?showall=&start=4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Τίτλος έργου: «Διαχείριση ποσοστού των εσόδων από δίδακτρα  ΠΜΣ – Φάση 2» 
(κωδ. 80300)  
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
 
1. Αντικείμενο της πρόσκλησης: 

Αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ανάδειξη μειοδότη για 

την προμήθεια υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των δύο κτιρίων του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 

μόνο για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας υπηρεσιών και για τα δύο κτίρια.  

Το έργο αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη του Α΄ και του Β΄ Κτιρίου του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του εξοπλισμού αυτών ως προς ασφαλιστικούς 

κινδύνους πυρός και γενικής αστικής ευθύνης. 

 

2.α. Γενικές πληροφορίες ως προς τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Α΄ 

Κτιρίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  

Το Α΄ Κτίριο, όπου στεγάζεται το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, έχει εμβαδόν 

2.366 τ.μ., είναι κατασκευασμένο με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος, κατασκευής 

του έτους 1983 με μεταγενέστερες προσθήκες και βρίσκεται στο 14ο χλμ. 

Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο κτίριο αυτό στεγάζονται 

διοικητικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  

Η αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων (ασφαλιζόμενη αξία) ανέρχεται στο ποσό των 

τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €). 

O εξοπλισμός του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των επίπλων, του ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και λογισμικού κ.α. ανέρχεται στο ποσό του 1.200.000 €.  

Τα συνολικώς ασφαλιζόμενα κεφάλαια ως προς το Κτίριο Α΄ ανέρχονται στο ποσό 

των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000 €).  

Σημειωτέον ότι υφίσταται μελέτη πυρόσβεσης και πυροπροστασίας του κτιρίου.  

Επίσης, το Κτίριο Α΄ φυλάσσεται σε 24-ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με 

συνεχή επαναλαμβανόμενη περιπολία σε όλο το κτίριο και τον αύλιο χώρο αυτού 

από ένστολο άνδρα της αναδόχου εταιρίας παροχής υπηρεσιών φύλαξης, η οποία 

έχει αναλάβει τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος.  

 

2.β. Γενικές πληροφορίες ως προς τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Β΄ 

Κτιρίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  
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Το Β΄ Κτίριο, όπου στεγάζεται το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, έχει εμβαδόν 

2.500 τ.μ. (2.237 τ.μ. ισογείου και α΄ ορόφου και 263 τ.μ. αποθηκευτικού χώρου) και 

βρίσκεται στο 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Το 

κτίριο έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες με στέγη, 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 257/1999 οικοδομικής άδειας, και διαθέτει υποδομή 

πυρασφάλειας. Στο κτίριο αυτό στεγάζονται διοικητικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 

γραφεία και αίθουσες διδασκαλίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (στο 

εξής: «ΔΙ.ΠΑ.Ε.»).  

Η αξία του κτιρίου Β΄ (ασφαλιζόμενη αξία) ανέρχεται στο ποσό των τριών 

εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000 €). 

O εξοπλισμός του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των επίπλων, του ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και των βιβλίων κ.α. ανέρχεται στο ποσό του 1.075.000,00€.  

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται:  

α) εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αξίας 

475.000,00€ και  

β) βιβλία αξίας 600.000 €. 

Τα συνολικώς ασφαλιζόμενα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των τεσσάρων 

εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων 

εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (4.575.000,00€).  

Σημειωτέον ότι υφίσταται μελέτη πυρόσβεσης και πυροπροστασίας του κτιρίου.  

Επίσης, το κτίριο φυλάσσεται σε 10-ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με 

επαναλαμβανόμενη περιπολία σε όλο το κτίριο και τον αύλιο χώρο αυτού από 

ένστολο άνδρα της αναδόχου εταιρίας παροχής υπηρεσιών φύλαξης, η οποία έχει 

αναλάβει τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

Ελλάδος.  

Με δεδομένο ότι τα δύο Κτίρια (Α΄ και Β΄) χρησιμοποιούνται ως Πανεπιστήμιο, το 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας αυτού επιθυμούν την 

ασφαλιστική κάλυψη της αξίας του κτιρίου και του εξοπλισμού του Ιδρύματος καθ’ 

ολοκληρία, καθώς και την κάλυψη της αστικής ευθύνης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έναντι παντός τρίτου 

[συμπεριλαμβανομένου του διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Π.Δ. 407), των 

απασχολούμενων στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με κάθε μορφής σύμβαση (εργασίας, έργου, 

παροχής υπηρεσιών κ.α.), των φοιτητών και τρίτων] σε περίπτωση ατυχήματος μέχρι 

του ποσού των 500.000 €.  

 

3. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι - Απαλλαγές - Χρονική ισχύς κάλυψης 

Παρατίθενται κατωτέρω οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, τους οποίους πρέπει επί ποινή 

απαραδέκτου να δηλώνουν οι υποψήφιοι στην προσφορά τους ότι δέχονται και 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν εφόσον αναδειχθούν μειοδότες της 
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παρούσας διαδικασίας έρευνας αγοράς γα την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών 

ασφαλιστικής κάλυψης. 

  

α. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Πυρός 

Οι καλυπτόμενοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός είναι 

υποχρεωτικά οι εξής: 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6.500.000 € 

Φωτιά – πτώση κεραυνού 6.500.000 € 

Πτώση αεροσκαφών – πρόσκρουση οχημάτων 6.500.000 € 

Φωτιά από δάσος – πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή/και 

τηλεφωνικών στύλων. 

6.500.000 € 

Σεισμός και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού 6.500.000 € 

Καταιγίδα – θύελλα – πλημμύρα 6.500.000 € 

Διάρρηξη – υπερχείλιση – θραύση δεξαμενών και 

σωληνώσεων – διαρροή sprinklers 

6.500.000 € 

Τρομοκρατικές ενέργειες – στάσεις & απεργίες – 

διαδηλώσεις – πολιτικές ταραχές - οχλαγωγίες – 

κακόβουλη βλάβη – βανδαλισμός 

6.500.000 € 

Κακόβουλη βλάβη 6.500.000 € 

Βραχυκύκλωμα & κάλυψη ηλεκτρικών βλαβών 

μηχανημάτων 

300.000 € 

Θραύση υαλοπινάκων – κρυστάλλων 40.000 € 

Έκρηξη  6.500.000 € 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.275.000,00 € 

Φωτιά – πτώση κεραυνού 2.275.000,00 € 

Πτώση αεροσκαφών – πρόσκρουση οχημάτων 2.275.000,00 € 

Φωτιά από δάσος – πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή/και 

τηλεφωνικών στύλων. 

2.275.000,00 € 
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Σεισμός και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού 2.275.000,00 € 

Καταιγίδα – θύελλα – πλημμύρα 2.275.000,00€ 

Διάρρηξη – υπερχείλιση – θραύση δεξαμενών και 

σωληνώσεων – διαρροή sprinklers 

2.275.000,00 € 

Τρομοκρατικές ενέργειες – στάσεις & απεργίες – 

διαδηλώσεις – πολιτικές ταραχές - οχλαγωγίες – 

κακόβουλη βλάβη – βανδαλισμός 

2.275.000,00 € 

Κακόβουλη βλάβη 2.275.000,00 € 

Βραχυκύκλωμα 300.000 € 

Έκρηξη  2.275.000,00 € 

Κλοπή με διάρρηξη κτιρίου ή ληστεία 2.275.000,00 € 

Αποκομιδή συντριμμάτων και ερειπίων ΝΑΙ 

 

β. Ασφαλιστική κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης Επαγγελματικού Χώρου 

έναντι τρίτων 

Οι καλυπτόμενοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής 

Αστικής Ευθύνης Επαγγελματικού Χώρου έναντι τρίτων είναι υποχρεωτικά οι εξής: 

Θα πρέπει να καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. για ζημίες που τυχόν προκληθούν σε τρίτους [συμπεριλαμβανομένου του 

διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Π.Δ. 407, επισκέπτες καθηγητές και 

ακαδημαϊκούς βοηθούς κ.α.), των απασχολούμενων στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με κάθε μορφής 

σύμβαση (εργασίας, ανάθεσης έργου, παροχής υπηρεσιών κ.α.), των φοιτητών και 

τρίτων] και περιλαμβάνουν σωματικές βλάβες, θάνατο και υλικές ζημίες. 

Ειδικότερα: 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Συνολικό όριο ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας για 

όλη την ασφαλιστική περίοδο 

600.000 € 

Σωματικές βλάβες και/ή θάνατος τρίτων ανά άτομο 500.000 € 

Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 20.000 € 

Συνολικό όριο ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας ανά 

συμβάν (Ομαδικό Ατύχημα) 

600.000 € 
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γ. Ανώτατο Όριο Απαλλαγής ασφαλιστικής εταιρίας 

Η απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρίας για κάθε υλική ζημία δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το ποσό των 200 € και για κάθε σωματική βλάβη και /ή θάνατο το ποσό 

των 500 €.   

 

δ. Χρονική ισχύς κάλυψης 

Ο χρόνος ισχύος των παραπάνω ασφαλιστικών καλύψεων και του αντίστοιχου 

ασφάλιστρου θα αρχίσει από την 01.01.2019.  

Ζητείται η υποβολή προσφοράς για ασφαλιστική κάλυψη χρονικής διάρκειας 

δώδεκα (12) μηνών. 

Επισημαίνεται ότι ο ανώτατος προϋπολογισμός της δαπάνης για την ασφαλιστική 

κάλυψη των κτιρίων ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων Ευρώ (7.000,00 €). 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών, οι οποίες να υπερβαίνουν τον παραπάνω 

ανώτατο προϋπολογισμό του έργου.  

****** 
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