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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 

Αρ. Αποφ.: 7528/484/25-02-2021 

 
Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης και επισκευής στον Α΄ όροφο του ανατολικού κτιρίου της 
Μαθητικής Εστίας Ανωγείων»,  (CPV:  44112000-8, 45310000-3, NUTS EL 433) και με κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει 
τιμής. 
 
Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  κατά 

ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την υπ’ αριθμ.: 

7528/484/25-02-2021  Απόφαση ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ, (ΑΔΑ: ΨΡΦ946ΨΖΣΠ-ΥΘ1), με την οποία εγκρίθηκε η 

υλοποίησή του. 

Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 404.216,39 € μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 297.875,01 Ευρώ. 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 53.617,50 Ευρώ. 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 52.723,88 Ευρώ που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 δεν προβλέπεται. 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο διότι οι εργασίες 
που πρόκειται να εκτελεστούν στο κτιριακό συγκρότημα της Δομής Ανωγείων είναι αλληλένδετες και στο 
σύνολό τους θα βελτιώσουν την  ασφάλεια του κτιρίου της Εστίας.  
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 23-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  
Στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα προβούν οι χρήστες του υποσυστήματος μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού στις 30-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ.  
Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 

ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
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Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 

ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

καθώς και στο ελεύθερο προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις 
κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΥΜΕΔΙiκαι που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
Τα κριτήρια όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, την 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των 
συμμετεχόντων αναγράφονται στις παρ. 22.Β, 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης. 
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγύηση συνολικού ύψους 8.084,33 Eυρώ, σύμφωνα με 
την περ. 1, παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Αθήνα 111 43. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ελεύθερη, πλήρη άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.inedivim.gr.  
Εφ’ όσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως 11/03/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 16/03/2021. 
 

 
 
 

Η Προϊσταμένη Τ.Μ.&Τ. 

 

 

 

Χρ. Θεοδωρίδη Α.Μ. 

Ο Διευθυντής Ε.Μ.&Τ.Υ. 

 

 

 

Εμμ. Βαϊρακτάρης Π.Μ. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
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