
             

               ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

              ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

                                             . 
ΑΧΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ-Τηλέφωνο: 213.1314570/71/71/75 fax: 213.1314576 

 

Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr   e-mail: dpk@ein.gr 
 

 
 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 01/03/2023 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 625/98/5795 

 

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 τα κατωτέρω αιτήματα: 

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5566/24.02.2023 και αφορά το τμήμα 

1 Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183033)  

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5567/24.02.2023 και αφορά το τμήμα 

6 Φοιτητική Εστία Πάτρας (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183119)  

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5571/24.02.2023  και αφορά το τμήμα 

7 Φοιτητική Εστία Καλαμάτας (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183120)  

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5570/24.02.2023  και αφορά το τμήμα 

10 Φοιτητική Εστία Ηρακλείου Κρήτης (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183125)  

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5569/24.02.2023  και αφορά το τμήμα 

11 Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183126)  
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 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5568/24.02.2023  και αφορά το τμήμα 

12 Φοιτητική Εστία Σητείας (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183127)  

 

(1)  Σε περίπτωση υποβολής προσφορών για περισσότερα του ενός τμήματα της εν 
λόγω διακήρυξης, γίνεται αποδεκτή μία (1) βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, η 
οποία να καλύπτει το 100%  της προϋπολογισθείσας αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, του συνόλου 
των τμημάτων για τα οποία συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς. Περαιτέρω γίνεται 
αποδεκτή η υποβολή του πρωτοτύπου της εν λόγω βεβαίωσης στον έντυπο φάκελο 
ενός εκ των τμημάτων αυτής και επικυρωμένων αντιγράφων αυτής στον έντυπο 
φάκελο των λοιπών τμημάτων, χωρίς η μη υποβολή του πρωτοτύπου αυτής στον 
έντυπο φάκελο των λοιπών τμημάτων να συνιστά λόγο απόρριψης των προσφορών. 
Τονίζεται ότι όπως προκύπτει από τη διακήρυξη 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. Η παραπάνω διευκρίνιση ισχύει για όλα τα τμήματα 
της διακήρυξης και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους όλων των 
τμημάτων. 
(2) Για κάθε τμήμα της διακήρυξης θα υποβληθεί ξεχωριστός έντυπος φάκελος 
προσφορών. Το ίδιο ισχύει και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. Δηλαδή για κάθε τμήμα της διακήρυξης θα υποβληθεί ξεχωριστός  
έντυπος φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Η παράδοση των σχετικών φακέλων θα πραγματοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή 
(Αχαρνών 417).  
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 

    

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ  
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