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ΑΘΗΝΑ, 23/02/2023 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 625/82/5234 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τις 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ: 1) ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ, 

2) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, 3) ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ, 4) ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ», με αριθμό διακήρυξης 

621/44/2022». 

 
 Σας διευκρινίζουμε τα εξής έπειτα από αίτημα του οικονομικού φορέα που 

πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ: 

4820/20-02-2023 

(α) 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. 

(β) Αναφορικά στο τμήμα 2 «Φύλαξη Κεντρικής Υπηρεσίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ», με 

συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 181778, σας ενημερώνουμε ότι στην παράγραφο 

ΣΤ’ του 2ου κεφαλαίου του παραρτήματος Ι της διακήρυξης (σελ. 67) εκ 

παραδρομής  αναφέρονται δύο (2) άτομα με ωράριο από 22:00 έως 06:00 για 

την νυχτερινή φύλαξη. 
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Ως εκ τούτου θα ακολουθήσει σχετική απόφαση τροποποίησης των τεχνικών 

προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 621/44/2022 διακήρυξης, αναφορικά στο τμήμα 

2 «Φύλαξη Κεντρικής Υπηρεσίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 

181778, αναφορικά στο απαιτούμενο ωράριο εργασίας της παραγράφου ΣΤ’ 

του 2ου κεφαλαίου του παραρτήματος Ι της διακήρυξης (σελ. 67), με 

ταυτόχρονη μετάθεση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών 

και Ημερομηνίας Αποσφράγισης των προσφορών για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 1) ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ, 

2) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 3) ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 4) ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την 

συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, 

προϋπολογισθείσας αξίας έως του ποσού των 1.445.040,000€, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το χρονικό διάστημα ενός έτους (12 

μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης, αναφορικά σε όλα τα τμήματα του 

υπ’ αριθμ. 621/44/2022 διαγωνισμού. 

O Πρόεδρος ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ  
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