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Αρ.Πρωτ 5253/11-07-2022 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΜΥ Α.Ε. 

 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 22.580,65 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης Ημερομηνία Δημοσίευσης στον 

Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας 

 

Συμφερότερη Προσφορά βάση τιμής 

11-07-2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΕΛΙΚΗ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στην έδρα της εταιρείας 

(Γεωργίου Δαμάσκου 1, 

Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Χωριού, τ.κ. 13677, 

Γραφείο Προμηθειών) 

18 Ιουλίου 2022 Δευτέρα  12:00 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για το έργο:  

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΜΥ Α.Ε.».  

με τις κάτωθι καλύψεις: 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

Κεφάλαιο κάλυψης: Κτίριο – 7.000.000 Ευρώ 

 Περιεχόμενο – 6.000.000 Ευρώ 

(εξοπλισμός, μηχανήματα, υγειονομικό και φαρμακευτικό 

υλικό) 

Καλύψεις: Σεισμός, φωτιά, κεραυνός, καπνός, φωτιά από δάσος, 

βραχυκύκλωμα Α’κίνδυνος €50.000, πτώση αεροσκαφών, 

πρόσκρουση οχήματος, ευρεία έκρηξη, ζημιές από έκρηξη 

ιδίου λέβητα Α’κίνδυνος €50.000, αλλοίωση εμπορευμάτων, 

πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος 
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 χιονιού, διάρρηξη/διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης-

θέρμανσης-αποχέτευσης-κλιματισμού , τυχαία διαρροή 

σπρίνγκλερς, Κακόβουλες ενέργειες, Τρομοκρατικές 

ενέργειες ,Πολιτικές ταραχές , κλοπή περιεχομένου , ζημιές 

λόγω απόπειρας κλοπής στην οικοδομή Α’κίνδυνος €20.000, 

ληστεία ταμείου Α’κίνδυνος €5.000, Τυχαία θραύση 

κρυστάλλων εως € 40.000 καθίζηση-κατολίσθηση, 

αποκομιδή συντριμμάτων μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου, Αμοιβές αρχιτεκτόνων /μηχανικών –Έξοδα 

έκδοσης αδειών μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 

,Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι το 2% του ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου ,αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια 

καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι €200.000 ,  έξοδα φύλαξης 

συνεπεία επελεύσεως  καλυπτομένου κινδύνου μέχρι 

€10.000 . 

Απαλλαγές:  Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, 

διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης-θέρμανσης-αποχέτευσης, 

διαρροή σπρίνγκλερ :10% με ελάχιστο ποσό €1.500 (για το 

υπόγειο €3.000 ),  

Σεισμός - καθίζηση – κατολίσθηση: 2% του  ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου 

Βραχυκύκλωμα : € 500  

Κλοπή : 10% με ελάχιστο ποσό € 500 

Ποιοτική αλλοίωση -5% με ελάχιστο ποσό € 500 

Λοιπές καλύψεις € 300  

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Κεφάλαιο κάλυψης: Κτίριο – 3.000.000 Ευρώ 

 Περιεχόμενο: 500.000 Ευρώ 

Καλύψεις: Σεισμός, φωτιά, κεραυνός, καπνός, φωτιά από δάσος, 

βραχυκύκλωμα Α’κίνδυνος €50.000, πτώση αεροσκαφών, 

πρόσκρουση οχήματος, ευρεία έκρηξη, ζημιές από έκρηξη 

ιδίου λέβητα Α’κίνδυνος €50.000, αλλοίωση εμπορευμάτων, 

πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος 

χιονιού, διάρρηξη/διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης-

θέρμανσης-αποχέτευσης-κλιματισμού , τυχαία διαρροή 

σπρίνγκλερς, Κακόβουλες ενέργειες, Τρομοκρατικές 
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 ενέργειες ,Πολιτικές ταραχές , κλοπή περιεχομένου , ζημιές 

λόγω απόπειρας κλοπής στην οικοδομή Α’κίνδυνος €20.000, 

ληστεία ταμείου Α’κίνδυνος €3.500, Τυχαία θραύση 

κρυστάλλων εως € 40.000 καθίζηση-κατολίσθηση, 

αποκομιδή συντριμμάτων μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου, Αμοιβές αρχιτεκτόνων /μηχανικών –Έξοδα 

έκδοσης αδειών μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 

,Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι το 2% του ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου ,αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια 

καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι €200.000 ,  έξοδα φύλαξης 

συνεπεία επελεύσεως  καλυπτομένου κινδύνου μέχρι 

€10.000 . 

 

Απαλλαγές:  Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, 

διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης-θέρμανσης-αποχέτευσης, 

διαρροή σπρίνγκλερ: 10% με ελάχιστο ποσό €1.500 (για το 

υπόγειο €3.000),  

Σεισμός - καθίζηση – κατολίσθηση: 2% του  ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου 

Βραχυκύκλωμα : € 500  

Κλοπή : 10% με ελάχιστο ποσό € 500 

Ποιοτική αλλοίωση -5% με ελάχιστο ποσό € 500 

Λοιπές καλύψεις € 300  

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΝ ΘΗΡΑΣ 

Κεφάλαιο κάλυψης: Κτίριο και Περιεχόμενο 10.000.000 Ευρώ 

 Έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια από πιστοποιημένους 

εκτιμητές.  

Καλύψεις: Σεισμός, φωτιά, κεραυνός, καπνός, φωτιά από δάσος, 

βραχυκύκλωμα Α’κίνδυνος €50.000, πτώση αεροσκαφών, 

πρόσκρουση οχήματος, ευρεία έκρηξη, ζημιές από έκρηξη 

ιδίου λέβητα Α’κίνδυνος €50.000, αλλοίωση εμπορευμάτων, 

πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος 

χιονιού, διάρρηξη/διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης-

θέρμανσης-αποχέτευσης-κλιματισμού , τυχαία διαρροή 

σπρίνγκλερς, Κακόβουλες ενέργειες, Τρομοκρατικές 
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 ενέργειες ,Πολιτικές ταραχές , κλοπή περιεχομένου , ζημιές 

λόγω απόπειρας κλοπής στην οικοδομή Α’κίνδυνος €20.000, 

ληστεία ταμείου Α’κίνδυνος €3.500, Τυχαία θραύση 

κρυστάλλων εως € 60.000 καθίζηση-κατολίσθηση, 

αποκομιδή συντριμμάτων μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου, Αμοιβές αρχιτεκτόνων /μηχανικών –Έξοδα 

έκδοσης αδειών μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 

,Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι το 2% του ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου ,αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια 

καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι €200.000 ,  έξοδα φύλαξης 

συνεπεία επελεύσεως  καλυπτομένου κινδύνου μέχρι 

€10.000 . 

 

Απαλλαγές:  Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, 

διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης-θέρμανσης-αποχέτευσης, 

διαρροή σπρίνγκλερ :10% με ελάχιστο ποσό €1.500 (για το 

υπόγειο €3.000 ),  

Σεισμός - καθίζηση – κατολίσθηση :2% του  ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου 

Βραχυκύκλωμα : € 500  

Κλοπή : 10% με ελάχιστο ποσό € 500 

Ποιοτική αλλοίωση -5% με ελάχιστο ποσό € 500 

Λοιπές καλύψεις € 300 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 

1. Τα κτήρια καλύπτονται σε αξία κατασκευής καινουργούς. 

2. Ο εξοπλισμός καλύπτεται σε τρέχουσα αξία. 

3. Τα Εμπορεύματα , Α’ Ύλες ,Υλικά συσκευασίας κλπ. καλύπτονται σε αξία κόστους. 
 

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

 

 

Μαρία Θεοδωροπούλου 

Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε. 
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