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   ΑΘΗΝΑ, 13/02/2023 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 625/39/4014 

ΘΕΜΑ: «Διευκρίνηση για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ», με αριθμό 

διακήρυξης 621/44/2022», ΤΜΗΜΑ ΦΕΠΑ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 181779 

 
Σας διευκρινίζουμε τα εξής έπειτα από αίτημα του οικονομικού φορέα που 

πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 3967/10-02-

2023: 

(1) Το όριο των 6.000.000,00 € για το σύνολο των γεγονότων και το όριο των 3.000.000,00 € 
ανά ζημιογόνο γεγονός, αφορούν από κοινού την Γενική Αστική Ευθύνη και την 
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη. Δηλαδή γίνεται αποδεκτό ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο 
οποίο το άθροισμα της αστικής και επαγγελματικής ευθύνης είναι ίσο ή άνω των 6.000.000 
ευρώ για το σύνολο των γεγονότων και των 3.000.000 ευρώ ανά ζημιογόνος γεγονός. 

(2) Η τελευταία τριετία της περίπτωσης α’ του όρου 2.2.6 είναι η τριετία από 2019 – 2021. 

(3) Γίνονται αποδεκτές και λαμβάνονται υπόψη ως μία σύμβαση, συνεχόμενες συμβάσεις ή 
συνεχόμενες αναθέσεις ή παρατάσεις σύμβασης με τον ίδιο αναθέτοντα φορέα, που 
αθροίζουν σε διάρκεια ενός (1) έτους, η συνολική αξία των οποίων αθροιστικά είναι 
τουλάχιστον ίση με 350.000 € προ ΦΠΑ, για την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.6 περ. α’.  

(4) Η απαιτούμενη ειδική άδεια λειτουργίας του ν. 2518/97 στο όρο 2.2.6 περ. β θα πρέπει 
να καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον προσφέροντα ιδιωτικό φορέα. Επομένως το 
συγκεκριμένο κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας δεν μπορεί να καλυφθεί με 
στήριξη στις ικανότητες τρίτων του όρου 2.2.8 της διακήρυξης. 

(5) Γίνονται δεκτοί για την πλήρωση του κριτηρίου ε’ του όρου 2.2.6 της διακήρυξης και οι 
συμπληρωματικοί πίνακες πρόσληψης του τελευταίου ετήσιου πίνακα προσωπικού. 

O Πρόεδρος ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 
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