
                
  

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οδός:   Αχαρνών   417 & Κοκκινάκη                                                      ΑΔΑ:77ΖΜ46ΨΖΣΠ-ΕΛΘ 

Τ.Κ   111.43 -   Αθήνα - ΑΦΜ:090044306                                                αναρτητέο στο διαδίκτυο 

                                                                                                       Αθήνα,  2 /10/2015                                                                                                               

TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   

Αρμόδιος: Π. Αλεξανδρής Π.Μ.                               
Τηλέφωνο:  2131314679 

Τηλεομοιότυπο:  2131314679-8                                                                ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ο.Υ/Λογιστήριο 

Α.Π:  607.5/ 529 /44/25091                                                                   

                                                                                                                          

ΘΕΜΑ: Έγκριση πίστωσης ποσού έως 10.000 € πλέον Φ.Π.Α, για εργασίες: Χημικού καθαρισμού , 

καθοδικής προστασίας  και  εγκατάσταση συστήματος προστασίας από επικαθήσεις του δικτύου 

ζεστού νερού χρήσης της Φ.Ε. Βόλου. 
ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Το με  αρ. πρωτ: 25091/ 21-5-15  έγγραφο της  ΔΤΥ του  Πανεπ.  Θεσσαλίας & Φ.Ε. Βόλου. 

                     β. Αρ. Απόφ. Δ..Σ/ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2995/130/ 13-03-2015. 

 

1. Στην συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκρίνεται δαπάνη έως του ποσού των 10.000 Ευρώ 

συμπερ/νων των (Ε.Ο + Γ.Ε=18%) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%), για διενέργεια Π.Μ.Δ με σκοπό την 

εκτέλεση εργασιών ήπιου χημικού καθαρισμού των δικτύων ζεστού νερού χρήσης(ΖΝΧ) και των Boiler της 

Φ.Ε Βόλου, ώστε ν απομακρυνθούν από το δίκτυο επικαθήσεις επιβλαβών αλάτων, σκουριές και λάσπη , 

τοποθέτηση συσκευών καθοδικής προστασίας για την προστασία του δικτύου από το φαινόμενο της 

ηλεκτρόλυσης και τέλος τοποθέτηση συστήματος προστασίας των σωληνώσεων του δικτύου από επικαθήσεις 

αλάτων, του φαινομένου του θολού (καφέ) νερού με την μέθοδο ελεγχόμενης διοχέτευσης ειδικού χημικού 

εγκεκριμένου για πόσιμο νερό,  για την εύρυθμη συνολικά λειτουργία των δικτύων ζεστού νερού των 

εγκαταστάσεων της Εστίας και δεν σχετίζεται με αποκατάσταση πιθανών υδραυλικών βλαβών. Αναλυτικά οι 

προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε και ενέκρινε η ΔΕΜ&ΤΥ. Το 

έργο θα εκτελεσθεί διαδικαστικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους Εργολαβίας (Γ.Ο.Ε) 

και την Τεχνική Περιγραφή και σε όσες επιπλέον μικροεργασίες απαιτηθούν από τις επιτόπου οδηγίες της 

επίβλεψης  για έντεχνη ολοκλήρωσή του. 

2. Επιτροπή διεξαγωγής της Διαγωνιστικής  Διαδικασίας  ορίζεται ως παρακάτω: 

α. Κων/νος  Παπάντος  Π.Μ  ως Πρόεδρος 

β. Παναγιώτης  Αλεξανδρής  Π.Μ και 

γ. Άννα   Αρβανιτάκη  Μ.Μ/Τ.Ε αντίστοιχα, ως μέλη. 

3. Η ΔΕΜ &ΤΥ θα μεριμνήσει για την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία με σχετική ανακοίνωση στον 

ημερήσιο τύπο κλπ. και λήψη  οικονομικών προσφορών επί εντύπου της υπηρεσίας σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή από αναδόχους  που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ως Γ.Ο.Ε, με κριτήριο κατακύρωσης  

την οικονομικότερη  προσφορά  στα πλαίσια( παρ. 3β) της προαναφερόμενης απόφασης. 

4. Η  Διαδικασία   θα  διεξαχθεί  με μέριμνα  του  προέδρου της επιτροπής  στα γραφεία της  ΔΕΜ & Τ.Υ    

σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα  στους  Γενικούς  Όρους , θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό  και στην  συνέχεια  

ή επιτροπή θα  το υποβάλλει το πρακτικό  στην  υπηρεσία  για  τις  περαιτέρω  ενέργειες.   

5. Το όλο  έργο θα εκτελεστεί  βάσει Τεχνικής Περιγραφής & Γ.Ο.Ε συνταχθέντων από την ΔΕΜ &Τ.Υ.   

6. Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε / ΣΑΕ 2014ΣΕ54100002 ΙΝΕΔΙΒΙΜ  και θα ανακοινωθεί 

στο Site του φορέα. 

               Η  Διευθύντρια  Ε.Μ  &  Τ.Υ   

                                                                                                                      Ο    Διευθύνων     Σύμβουλος   

                 Περσεφόνη    Καρβέλη                                                                  

                                                                                                                             Παναγιώτης    Μανούρης                                                                                                  
Κοινοποίηση :α. ΔΕΜ & Τ.Υ /  Τμήμα  Μελετών -Κατασκευών   β.  Φ.Ε  Βόλου   γ.  Μέλη  Επιτροπής 

                  Για   την   Ακρίβεια 

      Η  Προϊσταμένη  Κεντρικής   Γραμματεία   

              Θεούλα    Τσιάτσου        


