
Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2011

Αρ. Πρωτ. 15923

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

Έχοντας υπόψη:

1. τις  διατάξεις  του  ν.  717/1977  (ΦΕΚ  Α  297/06.10.1977)  «Περί  ιδρύσεως  Κέντρου 
Διεθνούς  και  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Δικαίου»,  όπως  τροποποιήθηκαν, 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

2. τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως του Κέντρου Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/27.05.2008 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
4835 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195/05.02.2009)

3. τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Ανάθεσης  Συμβάσεων  Προμηθειών  του  Κέντρου 
Διεθνούς και  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’  αριθμ. 
142/27.05.2008 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 4834/ΔΙΟΕ 236 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
(ΦΕΚ Β 195/05.02.2009)

4. το  γεγονός  ότι  λαμβάνοντας  υπόψη  την  χαμηλή  προεκτιμώμενη  αξία  της 
δημοπρατούμενης  σύμβασης,  τη  γεωγραφική  θέση  του  ΚΔΕΟΔ  και  τη  φύση του 
αντικειμένου, η δημοπρατούμενη σύμβαση εκτιμάται βασίμως ότι δεν παρουσιάζει 
διασυνοριακό ενδιαφέρον για οικονομικούς φορείς προερχόμενους από άλλα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης  με 
τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ ΓΙΑ 
ΤΟ 2012 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», σύμφωνα με τους όρους 
της συνημμένης πρόσκλησης και

2. την ανάρτηση της παρούσας μετά την συνημμένης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του 
ΚΔΕΟΔ,  προκειμένου  να  υποβληθούν  έγγραφες  προσφορές  μέχρι  την  30η 

Δεκεμβρίου 2011.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

Καθηγητής κ. Βασίλειος Χριστιανός

 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2011

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Σε υποβολή έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών 
ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων του ΚΔΕΟΔ, ήτοι:

(α)  του  κτιρίου  του  ΚΔΕΟΔ,  ασφαλιζόμενης  αξίας  3.450.000€,  πλέον  των 
μηχανημάτων και εξοπλισμού αυτού, ασφαλιζόμενης αξίας 1.080.000€ και

(β) του οχήματος του ΚΔΕΟΔ

για τη χρονική περίοδο από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

Το  ΚΔΕΟΔ  επιφυλάσσεται  του  δικαιώματός  του να παρατείνει  μονομερώς  την 
διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων που θα συναφθούν για την ασφάλιση 
των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων επί  ένα ακόμη έτος (από 01.01.2013 έως 
31.12.2013) με απόφαση της διοίκησης του Κέντρου που κοινοποιείται στον ανάδοχο 
με κάθε πρόσφορο μέσο.

2. Οι ασφαλιζόμενοι  κίνδυνοι  για το  κτίριο του ΚΔΕΟΔ θα είναι  οι  ακόλουθοι: 
πυρός/κεραυνού, δάσος, καπνός από πυρκαγιά, ευρεία έκρηξη, πλημμύρα / θύελλα / 
καταιγίδα,  θραύση σωληνώσεων ύδρευσης / θέρμανσης,  παγετός /  χιόνι  /  χαλάζι, 
στάσεις / απεργίες / ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες (έως 70% του ασφαλιζόμενου 
κεφαλαίου),  κακουργηματικές  βλάβες,  πρόσκρουση  οχημάτων,  κλοπή  και  ζημίες 
κλέπτη στην οικοδομή, βραχυκύκλωμα (ζημίες ιδίου αντικειμένου με εστία φωτιάς),  
θραύση κρυστάλλων (τουλάχιστον μέχρι 10.000€ ετησίως), αποκομιδή ερειπίων (5% 
του  ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου),  αστική  ευθύνη  προς  τρίτους  (μέχρι  τουλάχιστον 
150.000€), ζημίες πυροσβεστικής υπηρεσίας και έξοδα ελαχιστοποίησης της ζημίας.

3. Το όχημα του ΚΔΕΟΔ είναι ένα λεωφορειάκι εμπορικής-βιομηχανικής χρήσης 
με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΝΖΖ1652,  16  ίππων,  14  θέσεων,  έτους  κατασκευής  2002,  
μοντέλο Ford Transit, στην κατηγορία Bonus Malus 02. Οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι για 
το  όχημα  του  ΚΔΕΟΔ  είναι  αστική  ευθύνη  από  σωματικές  βλάβες  τρίτων  και 
επιβαίνοντων και από υλικές ζημίες σε πράγματα τρίτων, αστική ευθύνη πυρκαγιάς, 
υλικές  ζημίες  από  ανασφάλιστο  όχημα,  πυρκαγιά  (από  φυσικά  φαινόμενα  ή 
τρομοκρατική ενέργεια), κλοπή (ολική ή μερική), θραύση κρυστάλλων και φροντίδα 
ατυχήματος.

4. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλλουν προσφορά είτε για το ένα 
είτε και για τα δύο υπό σημείο 1 της παρούσης αναφερόμενα τμήματα αυτής (α) & 
(β).  Για κάθε τμήμα (περιουσιακό στοιχείο) θα συναφθεί με τον ανάδοχο αυτοτελής 
ασφαλιστική  σύμβαση.  Σε  περίπτωση  που  ανάδοχος  και  των  δύο  τμημάτων 
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