
 

ΑΧΑΡΝΩΝ  417  &  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ , 111 43  ΑΘΗΝΑ 
www.inedivim.gr 

 

 

TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ                                               
Αρμόδιος: Π. Αλεξανδρής 
Συντάξας: Άννα Αρβανιτάκη  
Αρ. Πρωτ.:  607.5/501.2/126                                            

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Το  ΙΔΡΥΜΑ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  & ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) , Ν.Π.Ι.Δ , οδός  Αχαρνών  417 & Κοκκινάκη –
Αθήνα  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  ΕΔΕ μηχανικούς ή εμπειροτέχνες - Τεχνικές Εταιρίες  ή εταιρειών 
με Η/Μ πτυχίο ΜΕΕΠ έχοντας τα τυπικά προσόντα και ανάλογη εμπειρία, να καταθέσουν ταχυδρομικά  
φάκελο με δικαιολογητικά  και οικονομική προσφορά (εντός κλειστού φακέλου επί εντύπου σφραγισμένου 
που θα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα τεύχη του διαγωνισμού από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους και την Τεχνική Περιγραφή του έργου :  Αντικατάσταση θερμαντήρων 
νερού ,ΦΕΑ  με κατ΄ αποκοπή τίμημα και  διενέργεια  Π.Μ.Δ.  Προϋπολογισμός εργασιών  Ευρώ  11.000 
(συμπερ/νων  Γ.Ε +Ε.Ο=18%)  πλέον ΦΠΑ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την συμμετοχή  καθορίζονται 
σαφώς στους προαναφερόμενους Γενικούς  Όρους, οι δε προς εκτέλεση  εργασίες στην Τεχνική Περιγραφή. 
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. 
Εγγυητική  Συμμετοχής επί αποκλεισμώ  στον  Π.Μ.Δ  ποσού  220 Ευρώ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  
ΤΣΜΕΔΕ ή Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, η οποία θα επιστραφεί μετά την κατακύρωση του ΠΜΔ .    
Το έντυπο της Τεχνικής Περιγραφής – Οικονομικής Προσφοράς και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr. Οι ενδιαφερόμενοι θα εκτυπώσουν και θα συμπηρώσουν το 
έντυπο της Τεχνικής Περιγραφής – Οικονομικής Προσφοράς και θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά και μόνο 
προσφορές συμπληρωμένες επί του συγκεκριμένου εντύπου. 
Tα  απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται από τους Γενικούς Όρους και η Οικονομική Προσφορά 
(εντός κλειστού υποφακέλου) θα  υποβάλλονται στο πρωτόκολλο ή θα αποστέλλονται  ταχυδρομικά 
(συστημένος Φάκελος)  ή μέσω Courier, εντός  σφραγισμένου  φακέλου  στο  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ/ΔΕΜ-Τ.Υ  (Υπόψιν  
επιτροπής  Διαγωνισμού του ως άνω έργου) με εντολή λήψης αριθμού  πρωτοκόλλου, εντός 10 ημερών από 
δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Επισημαίνεται ότι οι (δέκα) 10 ημερολογιακές 
ημέρες περιλαμβάνουν την ημέρα ανάρτησης και την ημέρα υποβολής των προσφορών. Λήξη υποβολής  
φακέλων δικαιολογητικών- προσφορών  στο πρωτόκολλο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ η  ώρα 15.00 της τελευταίας ημέρας. 
Στην συνέχεια θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι τηλεφ/κα ή μέσω φαξ για την ημερομηνία  ανοίγματος  
των φακέλων δικαιολογητικών - οικονομικών προσφορών από την επιτροπή προκειμένου να παρασταθούν 
όσοι ενδιαφέρονται.  
Για   σχετικές  πληροφορίες  και  τεχνικά  στοιχεία,  επικοινωνία   με   υπεύθυνη  μηχανικό   
κα   Α. Αρβανιτάκη Μ.Μ – τηλ. 2131314675  – Fax: 2131314674. 
 
*Η Παρούσα θα Δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ & τοπική εφημερίδα 
 

                                                                                                                                          Αθήνα       11 / 8 / 2016        
      
                                Η Διευθύντρια Δ.Ε.Μ &Τ.Υ.                                   Η   Διευθύνουσα    Σύμβουλος  
                                   Περσεφόνη  Καρβέλη                                                     Άννα Μαυρουδή 

 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



 

 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ   
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

 

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 11143, Αθήνα – www.inedivim.gr – Τηλέφωνο: 213131675 
Σελίδα 1 από 2 

 

 
 
 

ΕΡΓΟ:    Αντικατάσταση θερμαντήρων νερού, ΦΕΑ. 

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα. 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  –  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες απαραίτητες για την βελτίωση της ποιότητας ζεστού νερού 
στην Φοιτητική Εστία Αθηνών. Θα γίνει αντικατάσταση των θερμαντήρων νερού (μπόιλερ) τα οποία είναι 40 
ετών και η διάβρωση σε αυτά είναι ιδιαίτερα προχωρημένη, με αποτέλεσμα τα ίδια τα μπόιλερ να 
επιβαρύνουν ιδιαίτερα το ήδη διαβρωμένο δίκτυο. Παρότι υπάρχει ανάγκη για αντικατάσταση συνολικά 
όλων των δικτύων σωληνώσεων στο κτίριο θα αντικατασταθούν σε επόμενη φάση, καθώς απαιτείται 
ιδιαίτερες ενέργειες και οργάνωση, προκειμένου με κάποιο τρόπο να διαταραχθεί όσο το δυνατό λιγότερο 
γίνεται η διαμονή των φοιτητών και να παραμείνει σε λειτουργία η εστία.  

Τα νέα μπόιλερ που θα τοποθετηθούν στο δίκτυο ΖΝΧ των ορόφων της εστίας θα είναι αντίστοιχων 
προδιαγραφών με τα υπάρχοντα. Στο  άλλο δίκτυο ΖΝΧ  που εξυπηρετεί τις λοιπές εγκαταστάσεις του 
κτιρίου θα τοποθετηθούν ομοίως 2 μικρότερα μπόιλερ, καθώς δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη εξυπηρέτησης 
του κολυμβητηρίου. 

Οι προς εκτέλεση εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία είναι κατά κύριο λόγο 
μηχανολογικές και έχουν αναλυτικά ως εξής: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Αποξήλωση 4 μπόιλερ 2000lt 

2. Τοποθέτηση 2 θερμαντήρων νερού (μπόιλερ) κατά DIN 4753, χωρητικότητας 2000lt, χαλύβδινα, μονής 
ενεργείας (με ένα εναλλάκτη), στο δίκτυο ΖΝΧ δωματίων. 

3. Τοποθέτηση 2 θερμαντήρων νερού (μπόιλερ) κατά DIN 4753, χωρητικότητας 500lt, χαλύβδινα με 
επισμάλτωση, μονής ενεργείας (με ένα εναλλάκτη), στο δίκτυο ΖΝΧ μαγειρείου. 

4. Κατασκευή όλων των απαιτούμενων υδραυλικών σωληνώσεων και συνδέσεων, ασφαλιστικών 
διατάξεων, μετρητικών οργάνων και σύνδεση τους με τα υπάρχοντα δίκτυα.  

5. Εκτέλεση όλων των δοκιμών που απαιτούνται πριν την λειτουργία της εγκατάστασης. 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών μηχανολογικών, 
ηλεκτρολογικών κλπ εγκαταστάσεων.  

2. Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι τα γνήσια/αυθεντικά/εγκεκριμένα για την συγκεκριμένη χρήση, θα 
διαθέτουν CE και όποια άλλη πιστοποίηση απαιτείται από τις ισχύουσες 
οδηγίες/κανονισμούς/νομοθεσία. 

3. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα είναι της απολύτου 
εγκρίσεως της επίβλεψης και κατ’ επέκταση της υπηρεσίας.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για 
όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει.  
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5. Όλο το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία και θα γίνει απομάκρυνση όλων των υλικών και 
εργαλείων από την εστία και μεταφορά τους σε χώρο όπου επιτρέπεται η απόθεση από τις Δημοτικές- 
Αστυνομικές διατάξεις 

6. Τέλος όλες οι προαναφερόμενες εργασίες και όσες συμπληρωματικά απαιτηθούν θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τις επί τόπου εντολές και οδηγίες της επίβλεψης κατά την φάση εκτέλεσης, από έμπειρο 
και ασφαλισμένο στο ΙΚΑ τεχνικό προσωπικό, με σκοπό την επίτευξη κατασκευών σύμφωνες με τους 
κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. Επίσης να ληφθεί υπόψη ότι λόγω της φύσης του έργου, τυχόν 
μικροεργασίες (μερεμέτια) επιπλέον των αναλυτικά προαναφερθέντων  που θα απαιτηθούν σύμφωνα 
με τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, συμπληρώνουν την 
παρούσα τεχνική περιγραφή και συμπεριλαμβάνονται στο κατ’ αποκοπή τίμημα χωρίς περεταίρω 
οικονομική επιβάρυνση. 

 Αθήνα,  Αύγουστος 2016 
   
Η συντάκτρια μηχανικός Ο Προϊστάμενος Τ.Κ.  Η Διευθύντρια Δ.Ε.Μ.Τ.Υ 
Άννα Αρβανιτάκη 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

Παναγιώτης Αλεξανδρής 
Πολιτικός Μηχανικός 

Πέρσα Καρβέλη 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α   

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή, τους Γενικούς Όρους Εργοαβίας και έχοντας υπόψη 

την υφιστάμενη κατάσταση από επιτόπια επίσκεψη προσφέρω για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 

έκπτωση.............................................τοις εκατό (..........%).                                                                                

Αθήνα   …./…./2016 
                                                                                                                             

Ο  Προσφέρων  
                                                                            
 
 
 
 
 

                                                                                             
(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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ΕΡΓΟ:   Αντικατάσταση θερμαντήρων νερού, 
ΦΕΑ. 

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα. 

 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι   Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Α Σ  

1. Το έργο: «Αντικατάσταση θερμαντήρων νερού, ΦΕΑ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή, τις οδηγίες και εντολές της επίβλεψης. 

Το έργο θα ανατεθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, με κατ’ αποκοπή τίμημα, μετά από μειοδοτική 
διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την 2995/130/13.03.2015 απόφασης Δ.Σ., που θα διενεργηθεί από 
το ΝΠΙΔ Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) / ΔΕΜ&Τ.Υ., με συμπλήρωση επί του 
σφραγισμένου εντύπου της υπηρεσίας, μεταξύ μηχανικών ή εμπειροτεχνών ΕΔΕ, με Η/Μ πτυχίο ΜΕΕΠ.  
Η εγκεκριμένη πίστωση του έργου είναι μέχρι το ποσό των 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του 
Εργολαβικού Οφέλους & Γενικών Εξόδων (Ε.Ο. + Γ.Ε.) και πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. των Τιμολογίων, 
σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 607.5/501.2/125/30613/12.08.2016 εγκριτικό του Διευθύνοντα Σύμβουλου του 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
 

2. Συμβατικά Στοιχεία  του έργου είναι οι παρόντες ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ, και η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 

3. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν θα χορηγήσει Προκαταβολή και δύναται η ΔΕΜ&Τ.Υ. ή η επιτροπή σε οποιαδήποτε φάση 
πριν την κατακύρωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να ακυρώσει τον διαγωνισμό, χωρίς καμία άλλη 
υποχρέωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έναντι των συμμετασχόντων παρά μόνον την επιστροφή των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. 

 
4. Ο Φ.Π.Α. του Τιμολογίου των προς είσπραξη λογαριασμών του εκδιδομένου από τον ανάδοχο βαρύνει το 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
 

5. Έκαστος των συμμετασχόντων αναδόχων στην διαδικασία, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει γνώση των 
συμβατικών στοιχείων των συνταχθέντων από την υπηρεσία, της θέσεως και της φύσεως του έργου λόγω 
της ιδιομορφίας του. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού ο Ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την 
Οικονομική Προσφορά (εντός σφραγισμένου φακέλου στο θεωρημένο Έντυπο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, άλλως αποκλείεται 
του διαγωνισμού) υποβάλλει, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου θεωρημένη από τις αρμόδιες αρχές, όπου 
δηλώνεται ρητά ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και της ιδιομορφίας του έργου και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. Εγγύηση 
συμμετοχής υποχρεωτικά στον διαγωνισμό 220,00 ευρώ, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία επιστρέφεται μόνο μετά την κατακύρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης. 
 

6. Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει τεχνικό ασφαλείας και επιβλέποντα επί τόπου του έργου. Πριν την υπογραφή 
της σύμβασης θα προσκομιστεί δήλωση ορισμού τους από τον ανάδοχο και σχετική δήλωση αποδοχής από 
τα αντίστοιχα φυσικά πρόσωπα. 

 

http://www.inedivim.gr/
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7. Η Πληρωμή του Αναδόχου του έργου είναι δυνατόν να γίνει και τμηματικώς, σε ποσοστό επί τις εκατό (%) 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών βάσει Λογαριασμών που θα υποβάλλονται από τον 
Επιβλέποντα στην υπηρεσία, εφόσον ούτος κρίνει. Άλλως θα υποβάλλεται μόνο άπαξ τελικός λογαριασμός. 
Σε κάθε τμηματικό Λογαριασμό θα γίνεται κράτηση 5% (πρόσθετη εγγύηση – δέκατα μόνο εφόσον δεν 
έχουν εγκριθεί οι αντίστοιχες επιμετρήσεις – ΠΠΑΕ  ή η Τελική Επιμέτρηση) επί της αξίας των 
εκτελεσθέντων εργασιών ή θα προσκομίζεται αντίστοιχη Εγγυητική Επιστολή. Οι επιμέρους αυτές κρατήσεις 
μαζί με την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ως άρθρο 13), θα επιστραφούν στον Ανάδοχο μετά την 
περάτωση του έργου και την παραλαβή των εργασιών από την επιτροπή που θα ορισθεί, με απόφαση του 
Διευθύνοντα Σύμβουλου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
Μέρος μόνο του συνόλου των ανωτέρων Εγγυήσεων δύναται να επιστραφεί μετά τη υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Περάτωσης και έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης, μετά από εισήγηση του Επιβλέποντα και 
απόφαση του Διευθύνοντα Σύμβουλου 
Κατά την εξόφληση εκάστου Λογαριασμού ο ανάδοχος εκτός του Τιμολογίου υποχρεούται στην προσκόμιση 
Ασφαλιστικής Βεβαίωσης ΙΚΑ περί μη οφειλής ή Βεβαίωση περί απαλλαγής του, Φορολογικής Ενημερότητας 
από αρμόδια ΔΟΥ, Βεβαίωση Προκαταβλητέου Φόρου, Βεβαιώσεις εξόφλησης Ταμείων Μηχανικών 
(ΤΣΜΕΔΕ) κλπ. 
 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί πρόθυμα, ταχέως και απροφάσιστα τις οδηγίες και εντολές του 
Επιβλέποντος Μηχανικού για την καλή και απρόσκοπτη εκτέλεση και να λαμβάνει λόγω καθημερινής 
υποχρεωτικής παρουσίας του στο εργοτάξιο όλα τα νομοθετημένα ή όσα επί πλέον απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας, εντολής της επίβλεψης, για το προσωπικό  και έναντι τρίτων, για την ορθή εφαρμογή των 
οποίων φέρει ακεραία κάθε  Ποινική & Αστική ευθύνη. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίρρησης ή ένστασης του δύναται να την εκφράσει εγγράφως εντός δύο (2) 
ημερών δια του επιβλέποντος στην ΔΕΜΤΥ. Εάν η απόφαση της υπηρεσίας δεν ικανοποιεί τον Ανάδοχο 
δύναται και πάλι εντός προθεσμίας ενός 48ώρου από της παραλαβής της κοινοποίησης σε αυτόν, να 
προσφύγει. 
Επί της προσφυγής αποφασίζει τελεσίδικα το Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ μετά από σχετική εισήγηση της ΔΕΜΤΥ. 
Μετά το πέρας των εργασιών συντάσσεται από τον Επιβλέποντα Πρωτόκολλο Περαίωσης.  
Οποιαδήποτε αίτηση, ένσταση η άλλο έγγραφο του αναδόχου, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
υποβάλλεται στην ΔΕΜΤΥ μόνον δια του επιβλέποντος. 
 

9. Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Περάτωσης εφόσον βεβαίως έχει 
εγκριθεί και η Τελική Επιμέτρηση (άλλως παρατείνεται ανάλογα η προθεσμία παραλαβής) γίνεται μια μόνο 
παραλαβή των εργασιών από επιτροπή που θα ορίσει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει αμέσως τυχόν παρατηρήσεις του Επιβλέποντος ή της Επιτροπής, ή σε περίπτωση που κρίνει 
ότι αδικείται να υποβάλλει εμπρόθεσμα (εντός 5μέρου) ένσταση στην υπηρεσία δια του Επιβλέποντος 
υπογράφοντας μετά επιφυλάξεως το σχετικό Πρωτόκολλο της Επιτροπής. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί από 
την ΔΕΜΤΥ, τελεσίδικη απόφαση λαμβάνει το Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. 
Κατά της απόφασης του Δ.Σ. ο Ανάδοχος δύναται να προσφύγει εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός με αίτησή 
του στη διαδικασία της Διαιτησίας, όπως προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία. Την  απόφαση  του  αυτή  
γνωστοποιεί  στο  ΙΝΕΔΙΒΙΜ δια δικαστικού επιμελητού και συγχρόνως ορίζει και τον διαιτητή του με έδρα 
την Αθήνα, όπου εδρεύει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για τον ορισμό του επιδιαιτητή και τυχόν άλλη διένεξη  αρμόδια και 
μόνον είναι τα δικαστήρια Αθηνών.  
Εάν η παραλαβή δε συντελεστεί εντός εξαμήνου από τη βεβαιωμένη Περάτωση (εγκεκριμένο Πρωτόκολλο 
Περάτωσης από τη ΔΕΜΤΥ χωρίς παρατηρήσεις) του έργου υπαιτιότητας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τότε, μετά από 
σχετική όχληση του Αναδόχου προς την Επίβλεψη ή τον φορέα, αυτή συντελείται αυτοδικαίως και 
εισηγείται ούτως την επιστροφή των Εγγυητικών Επιστολών με απόφαση του Διευθύνοντα Σύμβουλου. 
 

10. Ως Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Έναρξη εκτέλεσης 
θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Εργολαβικής Σύμβασης μετά την έγκριση κατακύρωσης 
και ανάθεσης του έργου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η οποία πιστοποιείται από την επίβλεψη ή ανωτέρας 
βίας ή άλλου σοβαρού λόγου θα δίδεται ανάλογη παράταση χωρίς αναθεώρηση μετά από απόφαση του 
Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΔΕΜΤΥ. 
 

11. Η Ποινική Ρήτρα  για κάθε μέρα αναιτιολόγητης καθυστέρησης ορίζεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (ν.3669/2008). Επί της επιβολής Ποινικών Ρητρών εισηγείται τεκμηριωμένα ο Επιβλέπων 
Μηχανικός και εγκρίνεται με απόφαση του Διευθυντά Σύμβουλου μετά από σχετική εισήγηση της ΔΕΜΤΥ. 



 

Σελίδα 3 από 3 

Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει αναιτιολόγητα πέρα του ενός (1) μήνα από τη λήξη της εγκεκριμένης 
προθεσμίας, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ κηρύσσει αυτόν έκπτωτο και πέρα από την παρακράτηση των παραπάνω 
Ποινικών Ρητρών και την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, διατηρεί στον εαυτό του το δικαίωμα να 
αναθέσει την ολοκλήρωση του έργου σε άλλο εργολάβο σε βάρος και για λογαριασμό του έκπτωτου 
αναδόχου. Την απόφασή του αυτή κοινοποιεί στον Ανάδοχο μέσω δικαστικού επιμελητού. Επί της 
απόφασης αυτής του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ουδεμία  πλέον ένσταση γίνεται αποδεκτή. 
Ταυτόχρονα καταπίπτουν υπέρ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης και κρατήσεων 
δεκάτων, χωρίς καμία αντίρρηση ή άλλη Νομική ή Δικαστική διαδικασία από μέρους του Αναδόχου, των 
Τραπεζών ή λοιπόν Ταμείων που τις έχουν εκδώσει. 
 

12. Επίσης οι συμμετέχοντες στην διαδικασία εργολάβοι θα καταθέσουν στην επιτροπή διαγωνισμού επιπλέον 
των αναφερομένων στο άρθρο 5 του παρόντος, επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, ασφαλιστική & 
φορολογική ενημερότητα, κατάσταση των υπό εκτέλεση έργων ως φυσικό πρόσωπο ή σε κοινοπραξία, με 
ασφαλιστική ενημερότητα ενός εκάστου, αντίστοιχες υπηρεσιακές βεβαιώσεις για την καλή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση των  και τέλος Υπεύθυνη  Δήλωση  θεωρημένη για το γνήσιο  της υπογραφής από τις 
αρμόδιες αρχές, σχετικά με την εμπειρία των σε εκτέλεση παρόμοιων έργων, η οποία θα ληφθεί ουσιαστικά 
υπόψη σε περίπτωση ίσων προσφορών. 
 

13. Η Οικονομική Προσφορά (επί του αντιστοίχου εντύπου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) θα υποβάλλεται εντός σφραγισμένου 
φακέλου και θα περιλαμβάνει το αντίστοιχο τίμημα για εκάστη ολοκληρωμένη εργασία ή κατ’ αποκοπή 
τίμημα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, το οποίο και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση και δεν 
προσαυξάνεται περαιτέρω με (Ε.Ο.+Γ.Ε.). 

 
14. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού για την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης ανάθεσης του έργου 

ο ανάδοχος του έργου εκτός των προβλεπομένων δικαιολογητικών υποχρεούται να καταθέσει στο 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ/ΔΕΜΤΥ:  

- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων του ποσού των 550,00 ευρώ. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα απευθύνεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης, θα αναφέρει την επωνυμία του Αναδόχου, τον τίτλο του υπό ανάληψη έργου για το 
οποίο εκδίδεται, το ποσό για το οποίο εγγυάται, και τον όρο της παραίτησης του εγγυώμενου από 
το δικαίωμα διζήσεως. 

- Για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης ο ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης 
υποχρεούται σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του έργου έναντι αστικής ευθύνης κατά παντός τρίτου 
για όλο το διάστημα εκτέλεσης του. 

 
15. Ο ανάδοχος βαρύνεται για την καταβολή όλων των εισφορών υπέρ ΙΚΑ- Δωροσήμου κλπ των εργαζομένων, 

τόσο για το ποσοστό που βαρύνει τον εργοδότη, όσο και αυτό που βαρύνει τον εργαζόμενο/η ασφαλισμένο. 
Με την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τούτο στο ΙΚΑ της περιοχής και να 
καταθέσει αντίγραφο της Σύμβασης. Για την εξόφληση εκάστης πιστοποίησης (Λογαριασμού) ο ανάδοχος 
υποχρεούται εκτός των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει  αντίστοιχη ασφαλιστική  βεβαίωση του ΙΚΑ 
για το εκτελούμενο έργο.   
Για την πληρωμή του  τελικού λογαριασμού βάσει τελικής επιμέτρησης ο ανάδοχος δέον όπως προσκομίσει 
βεβαίωση πλήρους εξόφλησης όλων των προς ΙΚΑ ή άλλων προς το Δημόσιο (ΔΟΥ) υποχρεώσεων του. 
Άλλως το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δικαιούται να αρνηθεί αζημίως την πληρωμή των εργασιών και την επιστροφή των 
εγγυήσεων και εκ του λαβείν του αναδόχου  να αποπληρώσει τις επ’ ονοματί του καταλογισθείσες εισφορές 
για το έργο και να αποδώσει σε αυτόν το υπόλοιπο. 
 

 Αθήνα,  Αύγουστος 2016 
 

           Ο Προϊστάμενος Τ.Κ.                 Η Διευθύντρια Δ.Ε.Μ.Τ.Υ.           
Παναγιώτης Αλεξανδρής Π.Μ.                  Πέρσα Καρβέλη                                                    

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος  
     Άννα Μαυρουδή  
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