
 

 
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

Ημερομηνία : 08/03/2019 
Αρ. πρωτ. : 11244 

   

  

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
CPV:45110000-1 (Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων 

κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών) 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε οικοδομικές εργασίες) 

CPV: 44111400-5 (Χρώματα και επενδύσεις τοίχων) 
CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 

CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) 
CPV 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.545,57 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
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Συνοπτικά στοιχεία: 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: 

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

ΤΟΠΟΣ: 
Η έδρα του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ,  

Πανεπιστημιούπολη 2: Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Ο προϋπολογισμός της συντήρησης  που αποτελεί και το ανώτατο 
ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 13.545,57 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Θα βαρύνει το Π.Δ.Ε. του  ΠΑ.Δ.Α  
Οικονομικού Έτους 2019 ΚΑΕ : 932501 
ΣΑΕ546 ΕΡΓΟ: 2018ΣΕ54600004 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

CPV: 45110000-1 (Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης 
εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών) 
CPV: 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε οικοδομικές 
εργασίες) 
CPV: 44111400-5 (Χρώματα και επενδύσεις τοίχων) 
CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 
CPV: 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) 
CPV: 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες) 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας της  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00π.μ στο τμήμα 
Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, 
Τ.Κ 12244 Αιγάλεω. 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα απορρίπτονται. 
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Το ΠΑ.Δ.Α έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  
2. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) : «Σύσταση – Συγκρότηση – 

Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των 
Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».   

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση 
της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 
57. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011, τ. Α΄) : «Σύσταση Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

6. Τις διατάξεις του  Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/29-05-2013, τ. Α΄ ) : «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄) : «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α΄) : «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό και 
Άλλες Διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/5-8-2016, τ. Α΄) : «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010, τ. Α΄) : «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών 
Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις» και η τροποποίηση αυτού 
με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/21-11-2013, τ. Α΄). 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 9967/01-03-2019 Αίτημα του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

12. Το με αριθμ. πρωτ. 2953/24-01-2019 Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. 

13. Το με αριθμ. πρωτ. 11499/23-10-2018 Αίτημα της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

14. Τις άμεσες  ανάγκες του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου 
για τη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 13.545,57 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και 
θα βαρύνει το Π.Δ.Ε. του  ΠΑ.Δ.Α, Οικονομικού Έτους 2019 ΚΑΕ : 932501, ΣΑΕ546, ΕΡΓΟ: 
2018ΣΕ54600004. 

 Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  
 
 
 
 

    Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές για την «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 
CPV:45110000-1 (Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες 
μετακίνησης γαιών) 
CPV: 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε οικοδομικές εργασίες) 
CPV: 44111400-5 (Χρώματα και επενδύσεις τοίχων) 
CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 
CPV: 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) 
CPV: 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες) 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  την 15/03/2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:30πμ στο Τμήμα Προμηθειών, παρουσία των συμμετεχόντων. 

Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
http://www.eprocurement.gov.gr. 
Οι προσφορές θα αναφέρονται για τη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ», σύμφωνα με τις απαιτήσεις - τεχνικές προδιαγραφές που εμφανίζονται στο Παράρτημα Α’ 
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο της διακήρυξης αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 25 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της αναφερομένης στους Γενικούς Όρους της παρούσας 
ανέρχεται στο ποσό των δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά 
λεπτά  (13.545,57 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ 
 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης  
συνολικής τιμής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Κλειστές προσφορές θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΠΑ.Δ.Α, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 
250, Τ.Κ.122-44, Αιγάλεω, Κτίριο Διοίκησης – ισόγειο, μέχρι 15/03/2019 (ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ. Οι προσφορές αυτές θα παραμείνουν κλειστές, 
μέχρι την αποσφράγισή τους από το Τμήμα Προμηθειών. 
Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην 
παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερομένου. Για την 
εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο ΠΑ.Δ.Α και 
όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier. Προσφορές 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία -με οποιοδήποτε τρόπο- εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές για τη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».  

CPV:45110000-1 (Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες 
μετακίνησης γαιών) 

CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε οικοδομικές εργασίες) 
CPV: 44111400-5 (Χρώματα και επενδύσεις τοίχων) 

CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) 

CPV 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 15/03/2019 και ώρα 11:00πμ.  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 15/03/2019 και ώρα 11:30πμ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Επωνυμία, Διεύθυνση, αρ. τηλ., αρ. fax, e-mail)  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο. 

 
Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 
της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι οικονομικοί φορείς 
και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών ή 
εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
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ΆΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, με εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους, που μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένοι και να μην 
φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει 2 ξεχωριστούς σφραγισμένους 
υποφακέλους, που θα πρέπει στην εξωτερική τους όψη να φέρουν τις ίδιες ενδείξεις που θα φέρει και 
ο εξωτερικός φάκελος:  
 
1. Φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

2. Φάκελος Β, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

 

Α. Περιεχόμενο φακέλου Α – Προϋποθέσεις Συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού)  
 
Α. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι εξής: 
 
α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Ποινικό 
Μητρώο) 
 
β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (Φορολογική 
– Ασφαλιστική Ενημερότητα) 
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισμού και του διαγωνιζόμενου και θα δηλώνεται ότι: 
- έλαβε σαφή γνώση του εύρους, ποσοτικά και ποιοτικά, του συνολικού αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης, 
- συνέταξε την προσφορά του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση και 
τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του 
είναι ακριβή. 
- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της, 
- αποδέχεται ως χρόνο ισχύος της προσφοράς του διάστημα τουλάχιστον 120 ημερολογιακών ημερών 
από την επομένη της ημέρας-καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή από ΚΕΠ. 
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Γ. Επιπλέον δικαιολογητικά  για τις Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου  
- Η τεχνική περιγραφή του έργου της συντήρησης του πανεπιστημίου που αναφέρονται στην παρούσα 
πρόσκληση, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι αυτή (τεχνική περιγραφή) είναι σύμφωνη με όλους 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη παρούσα. 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 
αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, τα οποία 
αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική του 
ικανότητα, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής: 
 
Γ1. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα  

• Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον 
200% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση Προμήθειας  μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, για τα έτη 2016, 2017 και 2018 και να παρουσιάζει κατά μέσο όρο κερδοφορία. 

Ο υπολογισμός για τον ετήσιο κύκλο εργασιών θα πρέπει να γίνει στην καθαρή αξία του 
προϋπολογισμού του διαγωνισμού, δηλαδή χωρίς το Φ.Π.Α.  

• Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, υποβάλλει Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων για τα έτη 2016, 2017 και 2018, και κατά το διάστημα λειτουργίας της 
αν αυτό είναι μικρότερο των  τριών (3) ετών σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισμών.   

 
Γ2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
 

• Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 ή Ισοδύναμο (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή Ισοδύναμο (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) 
• Τεχνικό Ασφαλείας  

 
 
Β. Περιεχόμενο φακέλου Β- Οικονομική Προσφορά  
 
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους (εις διπλούν), σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β, υπογεγραμμένο από τον συμμετέχοντα (ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού κλπ, κατά 
περίπτωση). Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ (€), θα αναγράφεται δε ολογράφως και 
αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίδουν την τιμή σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο 
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Προσφορές 
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών-υπηρεσιών 
χωρίς Φ.Π.Α.  
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Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 
όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.  
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις μόνο όταν 
αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή το αποφασίζον όργανο. Από τις διευκρινίσεις 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 
αίτημα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών 
από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του 
άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τρ ι ά ν τ α  (3 0)  η μ έ ρ ε ς  από την ημερομηνία υπογραφής του 
σχετικού συμφωνητικού. Η παρούσα σύμβαση μπορεί επίσης να παραταθεί σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο Ν. 4412/2016. Η εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα βεβαιώνεται από αρμόδια Επιτροπή 
που ορίζεται από το ΠΑ.Δ.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
1) Διαδικασία Πληρωμής 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε ΕΥΡΩ (€) τμηματικά με χρηματικά εντάλματα, μετά την 
τμηματική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής.  
Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής 
για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της προμήθειας ή εξ αφορμής αυτού.  
Ο ανάδοχος οφείλει σε κάθε πληρωμή να προσκομίζει τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από την παρούσα, από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 καθώς και 
την οικεία απόφαση του Υπ. Οικονοµικών με αριθμό 2024709/601/00026/8.4.98 (ΦΕΚ 431/Β/7.5.98) 
«Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες, η οποία 
τροποποιήθηκε με  την υπ’ αριθμ. 2/29097/0026/31.5.02 απόφαση (ΦΕΚ/684/Β/31-5-2002).  
Ενδεικτικά, αναφέρονται:  
α) Τιμολόγιο του αναδόχου 
β)  Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο «Τιμές-κρατήσεις». 
 
2)Τιμές- Κρατήσεις: 
Οι τιμές των θα περιλαμβάνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της σχετικής 
νομοθεσίας: 
α) όλες τις κατά Νόμο επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο,  
β) τις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο ως και  
γ) κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση του συντηρητή (Αναδόχου) που τυχόν θα απαιτηθεί, για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 
• Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ (αριθμητικώς και ολογράφως αναφερόμενες). 
• Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
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• Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή για το σύνολο των προσφερομένων ειδών, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

• Σε  περίπτωση  λογιστικής  ασυμφωνίας  μεταξύ  της  τιμής  μονάδας  και  της  συνολικής  τιμής, 
υπερισχύει η τιμή που κρίνεται συμφερότερη για την Υπηρεσία. 

• Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 
 
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

1) κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το άρθρο 
375 παρ 7 του Ν. 4412/2016, επί της αξίας της πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν 
λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήμου. 
2) κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με το άρθρο 
350 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και τη σχετική Υ.Α. 1191/14-3-2017, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

Με κάθε πληρωμή τιμολογίου, θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, η οποία είναι 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας 
της προμήθειας (άρθρο 64 4172/2013). 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΈΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
 
Το ΠΑ.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου ποινική ρήτρα για κάθε 
παράβαση όρου και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή 
εμμέσου ζημίας.  
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων, θα επιβάλλονται σύμφωνα με το 
άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει όρο της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί, όλοι των οποίων θεωρούνται ουσιώδεις, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
Σε περίπτωση Ένωσης, οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης, ως 
ευθυνόμενα εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των προσφερόμενων 
ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.  
Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης ή 
καθυστέρησης της παράδοσης του Έργου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο και να επιβάλλει κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Εγγυητική ευθύνη  
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται 
στη Σύμβαση και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες 
όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα.  
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 
ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι τα ελαττώματα 
προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή 
στην υλοποίηση του Έργου.  
Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του 
συνόλου του Έργου, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το 
επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος 
μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με 
κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Ο παρών διαγωνισμός και η Σύμβαση διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.  
Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συναινετική και 
καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης που ενδέχεται να 
προκύψει κατά την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης.  
Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον ανάδοχο υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας, 
σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής , προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν προσφορές, για 
την Ανακατασκευή Νέου  Εργαστηριού  Έρευνας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής. 
 
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί των σχετικών με τις υπηρεσίες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν 
προαναφερθεί στην παρούσα, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  

Α) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ
ΣΤΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΑΞΙΑ 

1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ CPV:45110000-1 (Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και 
εργασίες μετακίνησης γαιών) 

1.1 
Καθαίρεση όλων των διαχωριστικών  
(αλουμινοκατασκευή).Καθαίρεση τοίχου για 
δημιουργία πόρτας.  

τεμ 1,00 650,00  650,00 € 

1.2 Τοποθέτηση κάδου για την μεταφορά των 
αδρανών υλικών  τεμ 1,00 150,00  150,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ  800,00 € 

2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ -  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

2.1 

Γυψοσανίδες stantard, επίπεδες, πάχους 12 mm   
προμήθεια 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 50,00 4,36  218,00 € 

2.2 

Μόνωση διαχωριστικού τοίχου επένδυσης με 
ορυκτοβάμβακα τύπου knauf πάχους 50 mm με 
συντελεστή  λ=0,037w/mk. Προμήθεια 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 20,00 6,30  126,00 € 

2.3 

Μεταλλικός σκελετός τοιχοποιίας (στρωτήρες  
ορθοστάτες ) προμήθεια 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 50,00 4,40  220,00 € 

2.4 

Χρώματα ακρυλικά υδατικής διασποράς με 
πολυβιλική βάση εσωτερικού  χώρου Προμήθεια 
CPV: 44111400-5 (Χρώματα και επενδύσεις 
τοίχων) 

kg 45,00 4,33  194,85 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 758,85 € 

3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

3.1 

Προμήθεια τριφασικού πίνακα 3 σειρών  
40Α/400v με ρελέ διαφυγής απουελούμενο με 4 
μικροαυτόματους μονοπολικούς 16Α 
CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 

τεμ 1,00 220,00  220,00 € 

3.2 
Προμήθεια Καλωδίου  τύπου ΝΥM τετραπολικό 
Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2 
CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 

τρεχ. 
Μετρα 280,00 1,50  420,00 € 

3.3 
Προμήθεια πολύμπριζων  πέντε θέσεων τύπου 
legrant με ασφάλεια 
CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 

τεμ 26,00 18,00  468,00 € 

3.4 
Προμήθεια  ρευματοδοτών (διπλές  μπρίζες) 
τύπου  legrant 
CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 

τεμ 26,00 8,00  208,00 € 

3.5 Προμήθεια  Rack 8Uεπίτοιχο 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) τεμ 1,00 250,00  250,00 € 

3.6 Προμήθεια  patch  panel24 potr cate 5e τεμ 2,00 160,00  320,00 € 
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CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) 

3.7 Προμήθεια  διπλού λήπτη  RJ45 CATE 5e 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) τεμ 28,00 15,00 420,00 € 

3.8 
Προμήθεια κανάλι πλαστικού  τύπου legrant  
60x40 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) 

τρεχ. 
Μετρα 50,00 5,00 250,00 € 

3.9 Προμήθεια switch 24 port 10/100/1000 manage 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) τεμ 2,00 220,00 440,00 € 

3.10 Προμήθεια καλωδίου utp  250  κατηγορίας  5e 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) 

τρεχ. 
Μετρα 180,00 1,00 180,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ  3.176,00 € 
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -  ΕΡΓΑΣΙΑ CPV 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες)  

4.1 Τοποθέτηση γυψοσανίδων με σκελετό και 
μόνωση m2 45,00 17,00  765,00 € 

4.2 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων 
για χρωματισμό m2 180,00 1,00 180,00 € 

4.3 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,  
βάσεως εσωτερικών επιφανειών  

m2 180,00 6,00 1.080,00 € 

4.4 Αφαίρεση των  δύο κλιματιστικών  συντήρηση  
και επανατοποθέτηση  πάνω στην γυψοσανίδα τεμ 2,00 200,00 400,00 € 

4.5 Ηλεκτρικές εργασίες  τεμ. 1,00 2.350,00  2.350,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.775,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ + ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  9.509,85 € 

 ΦΠΑ 0,24 2.282,36 € 

  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 11.792,21 € 
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Β) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΓΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗ
ΡΙΣΤΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ -  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

1.1 
Προμήθεια γυψοσανίδας  stantard  (απλής). 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 8,00 5,00  40,00 € 

1.2 
Προμήθεια  ορθοστάτη 50x50 0,6mm 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 15,00 5,00  75,00 € 

1.3 
Προμήθεια στρωτήρα 50/40 0,600 mm 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 8,00 5,00  40,00 € 

1.4 
Προμήθεια γάζας ,στόκου και γωνιόκρανα 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

κατά αποκοπή 50,00  50,00 € 

1.5 

Προμήθεια παρετίνης και χρώματος ίδιας 
απόχρωσης για το βάψιμο των κατασκευών. 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

κατά αποκοπή 50,00  50,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 255,00 € 

2 ΕΡΓΑΣΙΑ CPV 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες) 

2.1 
Κατασκευή  δύο δοκών Κούτελων τύπου "Ι"  για 
απόκρυψη σωληνώσεων ,ανοιγμάτων οροφής  
αριστερά και δεξιά του παραθύρου. 

m2 5,00 20,00  100,00 € 

2.2 
Τοποθέτηση  στην ψευδοροφή της ψηφιακής 
βιβλιοθήκης 10 πλάκες ορυκτής ίνας  που θα μας 
προμηθεύσει το ίδρυμα 

κατά αποκοπή 30,00  30,00 € 

2.3 Βάψιμο των δύο δοκών κούτελων κατά αποκοπή 30,00  30,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ  160,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 415,00 € 

 ΦΠΑ 0,24 99,60 € 

  ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 514,60 € 
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Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗ
ΡΙΣΤΙΚΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΑΞΙΑ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

1.1 

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάγους 12,5 
mm. (Περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός & 
η μόνωση από πετροβαμβακα-ορυκτοβάμβακα) 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και 
μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για 
την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν 
ψευδοροφών. Συμπεριλαμβάνονται υλικά 
στοκαρίσματος και μικροϋλικά στερέωσης επί 
τόπου 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 12,00 20,00  240,00 € 

1.2 

Μεταλλική θύρα, με κάσα, (περιλαμβάνονται 
πόμολα, κλειδαριές, κεφαλή ασφαλείας) 
τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-
00 "Σιδηρά κουφώματα", χωρίς φεγγίτης, 
θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενη, με θυρόφυλλα 
από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου 
πάχους 1,5 mm, κάσσα δρομική από 
στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 
1,5 mm, αντισκωριακή προστασία με δύο 
στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, 
και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

τεμ. 1,00 400,00  400,00 € 

1.3 

Περιθώρια (σοβατέπια) από κεραμικά πλακίδια 
οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, 
μονόχρωμα ή έχρωμα. με αρμούς πλάτους 2 
mm, στερεούμενα με κόλλα πλακιδίων 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 5,00 5,00  25,00 € 

1.4 

Χρώμα πλαστικό, υδατικής διασποράς ακρυλικής 
ή βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως σε 
δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων". Προετοιμασία των επιφανειών, 
εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης 
των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 
απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο 
στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο- ακρυλικής βάσεως. 
CPV: 44111400-5 (Χρώματα και επενδύσεις 
τοίχων) 

Kg 10 5,00  50,00 € 

1.5 
Ακρυλικός Στόκος σπατουλαρίσματος 
CPV: 44111400-5 (Χρώματα και επενδύσεις 
τοίχων) 

Kg 2 0,50  1,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 716,00 € 
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2 ΕΡΓΑΣΙΑ CPV 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες) 

2.1 

Εργασίες Τοποθέτησης Γυψοσανίδων 
πυράντογων, επίπεδων, πάγους 12,5 mm. 
Κατασκευή χωρίσματος απο 1 + 1 πυράντοχες 
γυψοσανίδες συνολικού πάχους τοίχου 10cm. 
Περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός και η 
μόνωση από πετροβάμβακα 

κατά αποκοπή 283,00  283,00 € 2.2 Εργασίες πλήρους τοποθέτησης μονόφυλλης 
θύρας βιομηχανικής προέλευσης, 

2.3 Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης 
σοβατέπι 

2.4 
Εργασίες Χρωματισμών επιφανειών 
γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 

 ΣΥΝΟΛΟ  283,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 999,00 € 

 ΦΠΑ 0,24 239,76 € 

  ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 1238,76 € 
 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

1 Α) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9.509,85 € 
2 Β) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΓΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 415,00 € 

3 Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2 999,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ  10.923,85 € 

 ΦΠΑ 0,24 2.621,72 € 

  ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 13.545,57 € 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει την μάρκα των υλικών που θα χρησιμοποιήσει.  

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο προσωπικό για την υλοποίηση των 
ανωτέρω εργασιών  που αναλαμβάνει και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την 
εκτέλεση του έργου ώστε να μη δημιουργηθεί εργατικό ατύχημα. 

• Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να αντικαταστήσει κάθε ζημιά, που τυχόν θα 
προκληθεί στους κοινόχρηστους χώρους από το χρησιμοποιούμενο προσωπικό του, κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. 

• Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση των εργασιών  στους χώρους του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν θα ευθύνεται η Αναθέτουσα Αρχή. 

• Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα για την ολοκλήρωση 
του έργου. 

• Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής απαλλάσσετε από κάθε άλλη υποχρέωση όπως ασφαλιστικές 
εισφορές (ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων), φόρους κάθε φύσης, τέλη, άδειες και 
επιδόματα εργαζομένων. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση της άρτιας και υποδειγματικής ποιότητας εκτέλεση των εργασιών, την τήρηση των 
κανόνων ασφαλείας και τη σωστή εμφάνιση και συμπεριφορά του συνεργείου.  

• Ο τεχνικός ασφαλείας θα είναι σε επικοινωνία με αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. 

• Επίσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην διαφύλαξη και προστασία του κινητού 
εξοπλισμού  των κοινοχρήστων χώρων. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της αναφερομένης στους Γενικούς Όρους της παρούσας 
ανέρχεται στο ποσό των δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά 
λεπτά  (13.545,57 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  

Α) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ
ΣΤΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΑΞΙΑ 

1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ CPV:45110000-1 (Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και 
εργασίες μετακίνησης γαιών) 

1.1 
Καθαίρεση όλων των διαχωριστικών  
(αλουμινοκατασκευή).Καθαίρεση τοίχου για 
δημιουργία πόρτας.  

τεμ 1,00   

1.2 Τοποθέτηση κάδου για την μεταφορά των 
αδρανών υλικών  τεμ 1,00   

 ΣΥΝΟΛΟ   
2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ -  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

2.1 

Γυψοσανίδες stantard, επίπεδες, πάχους 12 mm   
προμήθεια 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 50,00   

2.2 

Μόνωση διαχωριστικού τοίχου επένδυσης με 
ορυκτοβάμβακα τύπου knauf πάχους 50 mm με 
συντελεστή  λ=0,037w/mk. Προμήθεια 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 20,00   

2.3 

Μεταλλικός σκελετός τοιχοποιίας (στρωτήρες  
ορθοστάτες ) προμήθεια 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 50,00   

2.4 

Χρώματα ακρυλικά υδατικής διασποράς με 
πολυβιλική βάση εσωτερικού  χώρου Προμήθεια 
CPV: 44111400-5 (Χρώματα και επενδύσεις 
τοίχων) 

kg 45,00   

 ΣΥΝΟΛΟ  
3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

3.1 

Προμήθεια τριφασικού πίνακα 3 σειρών  
40Α/400v με ρελέ διαφυγής απουελούμενο με 4 
μικροαυτόματους μονοπολικούς 16Α 
CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 

τεμ 1,00   

3.2 
Προμήθεια Καλωδίου  τύπου ΝΥM τετραπολικό 
Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2 
CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 

τρεχ. 
Μετρα 280,00   

3.3 
Προμήθεια πολύμπριζων  πέντε θέσεων τύπου 
legrant με ασφάλεια 
CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 

τεμ 26,00   

3.4 
Προμήθεια  ρευματοδοτών (διπλές  μπρίζες) 
τύπου  legrant 
CPV: 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό Υλικό) 

τεμ 26,00   

3.5 Προμήθεια  Rack 8Uεπίτοιχο 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) τεμ 1,00   
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3.6 Προμήθεια  patch  panel24 potr cate 5e 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) τεμ 2,00   

3.7 Προμήθεια  διπλού λήπτη  RJ45 CATE 5e 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) τεμ 28,00   

3.8 
Προμήθεια κανάλι πλαστικού  τύπου legrant  
60x40 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) 

τρεχ. 
Μετρα 50,00   

3.9 Προμήθεια switch 24 port 10/100/1000 manage 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) τεμ 2,00   

3.10 Προμήθεια καλωδίου utp  250  κατηγορίας  5e 
CPV 32424000-1 (Υποδομή δικτύου) 

τρεχ. 
Μετρα 180,00   

 ΣΥΝΟΛΟ   
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -  ΕΡΓΑΣΙΑ CPV 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες)  

4.1 Τοποθέτηση γυψοσανίδων με σκελετό και 
μόνωση m2 45,00   

4.2 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων 
για χρωματισμό m2 180,00   

4.3 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,  
βάσεως εσωτερικών επιφανειών  

m2 180,00   

4.4 Αφαίρεση των  δύο κλιματιστικών  συντήρηση  
και επανατοποθέτηση  πάνω στην γυψοσανίδα τεμ 2,00   

4.5 Ηλεκτρικές εργασίες  τεμ. 1,00   

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ + ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   

 ΦΠΑ 0,24  

  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  
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Β) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΓΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗ
ΡΙΣΤΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ -  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

1.1 
Προμήθεια γυψοσανίδας  stantard  (απλής). 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 8,00   

1.2 
Προμήθεια  ορθοστάτη 50x50 0,6mm 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 15,00   

1.3 
Προμήθεια στρωτήρα 50/40 0,600 mm 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 8,00   

1.4 
Προμήθεια γάζας ,στόκου και γωνιόκρανα 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

κατά αποκοπή   

1.5 

Προμήθεια παρετίνης και χρώματος ίδιας 
απόχρωσης για το βάψιμο των κατασκευών. 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

κατά αποκοπή   

 ΣΥΝΟΛΟ  
2 ΕΡΓΑΣΙΑ CPV 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες) 

2.1 
Κατασκευή  δύο δοκών Κούτελων τύπου "Ι"  για 
απόκρυψη σωληνώσεων ,ανοιγμάτων οροφής  
αριστερά και δεξιά του παραθύρου. 

m2 5,00   

2.2 
Τοποθέτηση  στην ψευδοροφή της ψηφιακής 
βιβλιοθήκης 10 πλάκες ορυκτής ίνας  που θα μας 
προμηθεύσει το ίδρυμα 

κατά αποκοπή   

2.3 Βάψιμο των δύο δοκών κούτελων κατά αποκοπή   

 ΣΥΝΟΛΟ   

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 0,24  

  ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  
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Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗ
ΡΙΣΤΙΚΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΑΞΙΑ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

1.1 

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάγους 12,5 
mm. (Περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός & 
η μόνωση από πετροβαμβακα-ορυκτοβάμβακα) 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και 
μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για 
την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν 
ψευδοροφών. Συμπεριλαμβάνονται υλικά 
στοκαρίσματος και μικροϋλικά στερέωσης επί 
τόπου 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 12,00   

1.2 

Μεταλλική θύρα, με κάσα, (περιλαμβάνονται 
πόμολα, κλειδαριές, κεφαλή ασφαλείας) 
τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-
00 "Σιδηρά κουφώματα", χωρίς φεγγίτης, 
θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενη, με θυρόφυλλα 
από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου 
πάχους 1,5 mm, κάσσα δρομική από 
στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 
1,5 mm, αντισκωριακή προστασία με δύο 
στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, 
και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

τεμ. 1,00   

1.3 

Περιθώρια (σοβατέπια) από κεραμικά πλακίδια 
οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, 
μονόχρωμα ή έχρωμα. με αρμούς πλάτους 2 
mm, στερεούμενα με κόλλα πλακιδίων 
CPV 44230000-1 (Δομικά στοιχεία για χρήση σε 
οικοδομικές εργασίες) 

m2 5,00   

1.4 

Χρώμα πλαστικό, υδατικής διασποράς ακρυλικής 
ή βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως σε 
δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων". Προετοιμασία των επιφανειών, 
εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης 
των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 
απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο 
στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο- ακρυλικής βάσεως. 
CPV: 44111400-5 (Χρώματα και επενδύσεις 
τοίχων) 

Kg 10   

1.5 
Ακρυλικός Στόκος σπατουλαρίσματος 
CPV: 44111400-5 (Χρώματα και επενδύσεις 
τοίχων) 

Kg 2   

 ΣΥΝΟΛΟ  
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2 ΕΡΓΑΣΙΑ CPV 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες) 

2.1 

Εργασίες Τοποθέτησης Γυψοσανίδων 
πυράντογων, επίπεδων, πάγους 12,5 mm. 
Κατασκευή χωρίσματος απο 1 + 1 πυράντοχες 
γυψοσανίδες συνολικού πάχους τοίχου 10cm. 
Περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός και η 
μόνωση από πετροβάμβακα 

κατά αποκοπή   2.2 Εργασίες πλήρους τοποθέτησης μονόφυλλης 
θύρας βιομηχανικής προέλευσης, 

2.3 Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης 
σοβατέπι 

2.4 
Εργασίες Χρωματισμών επιφανειών 
γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 

 ΣΥΝΟΛΟ   

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 0,24  

  ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  
 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
2 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΓΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2  

 ΣΥΝΟΛΟ   

 ΦΠΑ 0,24  

  ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
                                                                                                         
                                                                                                        Αιγάλεω,    / /  
                                                                                                        Για το Διαγωνιζόμενο 
                                                                                                       (Ονομ/μο – Υπογραφή-Σφραγίδα) 
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