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ΑΘΗΝΑ, 01/03/2023 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:625/93/5790 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τις 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Φοιτητική Εστία Παν/μιου Αθηνών, Νέες 

Φοιτητικές Εστίες ΕΜΠ (ΝΕΕΜΠ),Φοιτητική Εστία Ζωγράφου (ΦΕΖ), Φοιτητική Εστία 

Αθηνών, Σπουδαστική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ, Φοιτητική Εστία Πάτρας, Φοιτητική Εστία 

Καλαμάτας, Φοιτητική Εστία Ξάνθης, Φοιτητική Εστία Κομοτηνής, Φοιτητική Εστία 

Ηρακλείου Κρήτης, Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου, Φοιτητική Εστία Σητείας )με αριθμό 

διακήρυξης 621/39/2022». 

 Σας διευκρινίζουμε τα εξής έπειτα από αίτημα οικονομικού φορέα που 

πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 

5495/24.02.2023 και αφορά το τμήμα 1 Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 183033)  

 

 
(1) Σύμφωνα με τη διακήρυξη και την νομοθεσία το δικαίωμα συμμετοχής των 

οικονομικών φορέων και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κρίνονται τόσο 
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και κατά την υπογραφή της σύμβασης. Εξάλλου όπως 
προκύπτει από τη διακήρυξη (βλ. άρθρο 2.4.3.1) οι οικονομικοί φορείς 
οφείλουν να καταθέσουν κατά την υποβολή της προσφοράς μεταξύ άλλων 
το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται: « Επικυρωμένο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
αστικής ευθύνης, εν ισχύ, ύψους τουλάχιστον 5.000.000,00 € με την 
υποχρέωση να το διατηρούν σε ισχύ για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με το 
χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί, το οποίο θα δηλώνεται με 
υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που στο τελικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
προβλέπεται απαλλαγή πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας θα καλύψει μέχρι το ποσό της απαλλαγής τις όποιες 
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υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προκύψουν. Η υπεύθυνη δήλωση 
υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται το γνήσιο 
της υπογραφής ». Επομένως είναι σαφές ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή των προσφορών και οι 
οικονομικοί φορείς αναλαμβάνουν με υπεύθυνη δήλωση την υποχρέωση 
να το διατηρούν εν ισχύ καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τα 
ρητά οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.2 Β.3 περ. γ’. Εννοείται ότι σε περίπτωση 
που μεταξύ της υποβολής της προσφοράς και της υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, μεσολαβήσει ανανέωση του υφιστάμενου ή  
σύναψη νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο προσωρινός ανάδοχος 
καταθέτει και το ανανεωμένο ή νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
συμπληρωματικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει καταθέσει με την 
προσφορά του).   
Η παραπάνω διευκρίνιση ισχύει για όλα τα τμήματα της διακήρυξης και θα 
κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους όλων των τμημάτων. 

 

O Πρόεδρος ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 
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