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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

«ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ.Δ.Α.» 
CPV 45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 

Το  ΠΑ.Δ.Α. 
 
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την εκτέλεση του 
έργου «ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ.Δ.Α.» και συνολική προϋπολογισθείσα αξία 7.903.225,81 € (πλέον  ΦΠΑ 
24%). 

Το παρόν έργο αφορά το νέο εκπαιδευτήριο το οποίο κατασκευάζεται στο οικόπεδο της Πανεπιστημιούπολής 
Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ). Το συνολικό μικτό εμβαδόν του κτιρίου  είναι 
6.925,46 m2, από τα οποία τα 5.060,77 m2 υπέργεια και τα 1.864,72 m2 υπόγεια. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης  του έργου ορίζεται σε 26 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης του 
έργου. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μονομερώς με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  του 
ΠΑΔΑ για λόγους χρηματοδοτικούς ή κυκλοφοριακούς. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2018ΣΕ04600016). Τίτλος Έργου: «ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ.Δ.Α.» (ΠΚ 2014ΣΕ04300006)» 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών Εργασιών και έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 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. 
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Οι προσφορές στον  παρόντα  διαγωνισμό  υποβάλλονται  από  τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/09/2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/09/2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν πενήντα οκτώ  χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (158.064,52 €). Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, 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.uniwa.gr). 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι δέκα πέντε ημέρες  πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο δέκα ημέρες πριν τη λήξη του 
διαγωνισμού. 
Για τηλεφωνική επικοινωνία αρμόδιοι υπάλληλοι ορίζονται οι: κα. Ζαγοράκη Ελευθερία  και η κ. Κρικέλη 
Σπυριδούλα,  οι οποίοι βρίσκονται στα γραφεία του ΠΑ.Δ.Α.: Π. Ράλλη και Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω,  τηλ :210 
5381418. 
 

 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 
 
 

 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ  
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
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