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Αθήνα 7 - 05 - 2015

ΠΡΟΣ : Δ.Δ.Ο.Υ
(υπόψιν Λογιστηρίου )

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης έως ποσού 15.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και ανάθεση των εργασιών
αναδιαμόρφωσης τμήματος ισογείου κτιρίου διοίκησης της ΝΕΕΜΠ.
ΣΧΕΤΙΚΑ : α. Αρ. πρωτ. 5891/5-2-2015 / Τ.Υ / ΕΜΠ
β. Αρ. πρωτ. 5895/ 5-2-2015 / ΝΕΕΜΠ
γ. Η από 25-2-2015 σύσκεψη στην πρυτανεία του ΕΜΠ παρόντων του πρυτάνεως κου Ιωαννη Γκόλια ,του
καθ ύλην αντιπρυτάνεως , του κοσμήτορα και υπηρεσιακών παραγόντων των ΕΜΠ & ΙΝΕΔΙΒΙΜ .
δ. Αρ. πρωτ. 10858/ 4-3-2015 / ΝΕΕΜΠ

1. Στην συνέχεια των ανωτέρω σχετικών , προκειμένου να διευθετηθεί και μετατραπεί τμήμα του
ισογείου κτιρίου διοίκησης της ΝΕΕΜΠ σε χώρο συγκέντρωσης – εξυπηρέτησης φοιτητών, σύμφωνα
με τα ανωτέρω σχετικά της Τ.Υ του ΕΜΠ εγκρίνεται δαπάνη έως του ποσού των 15.000 Ευρώ πλέον
ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 18.450 Ευρώ, προκειμένου να ανατεθούν άμεσα λόγω της συνεχούς πίεσης του
συλλόγου φοιτητών . Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή και τους Γενικούς
Όρους εκτέλεσης του έργου συνταχθέντων από την Τ.Υ/ ΙΝΕΔΙΒΙΜ και εγκριθέντων αρμοδίως.
2. . Επιτροπή διεξαγωγής του ή των Π.Μ.Δ ορίζεται η παρακάτω :
a. Κωνσταντίνος Παπάντος Π.Μ ως πρόεδρος
b. Παναγιώτης Αλεξανδρής Π.Μ και
c. Ελένη Καραγκούνη Π Μ/Τ.Ε αντίστοιχα , ως μέλη.
Ο Π.Μ.Δ θα διεξαχθεί μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής στην έδρα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, γραφεία
ΔΕΜ & Τ.Υ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους , ο οποίος και θα υποβάλλει το
πρακτικό του διαγωνισμού στην ΔΕΜ & Τ.Υ για τις περαιτέρω ενέργειες.
3. Το όλο έργο θα εκτελεστεί βάσει Γενικών Όρων & Τεχνικής Περιγραφής κλπ. τευχών
συνταχθέντων από την Τ.Υ/ τμήμα μελετών- κατασκευών.
4. Στον Διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν μηχανικοί ΕΔΕ ή Τεχνικές Εταιρίες ή εμπειρ. ΕΔΕ με
απαιτούμενη ειδικότητα- εμπειρία, για την συγκεκριμένη κατηγορία οικοδομικών εργασιών.
5. Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ .
6. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Το παρόν θ΄ανακοινωθεί στο site του
φορέα.
Η Διευθύντρια Εκπ. Μερ. & Τ.Υ
Πέρσα

Καρβέλη

Ο Διευθύνων
Παναγιώτης

Κοινοποίηση: α. ΔΕΜ-Τ.Υ/ τμήμα μελετών-κατασκευών β. Μέλη Επιτροπής γ. ΝΕΕΜΠ

Για την ακρίβεια
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