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Αρ. πρωτ.: 7113 
  

ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΚΚΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  ΝΝοο  115577//22001166  

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ααννααδδόόχχοουυ  γγιιαα::  
  

««ΟΟιικκοοδδοομμιικκέέςς  ΕΕρργγαασσίίεεςς  σσεε  ΚΚττιιρριιαακκέέςς  ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκοούύ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  
ΑΑθθηηννώώνν»»  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 
 Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Ά/27-11-1995) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους κ.ά., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

 Του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/5-62003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 35/2000 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

 Του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου», όπως ισχύει. 

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Ά/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα “Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις». 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Ά/15-9-2011), άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3558/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

 Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015». 

 Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την 
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015». 

 Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Ά/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Ά/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 
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 Την αρ. πρωτ. 7304/11-11-2015 απόφαση του Συμβουλίου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 4η/11-11-2015) για το διορισμό του 
Εμμανουήλ Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 823/τ.ΥΟΔΔ΄/17-11-2015). 

 Την αρ. πρωτ. 198585/Ζ1/7-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) Διαπιστωτική Πράξη 
του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Εμμανουήλ 
Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της παρούσας. 

 Την αρ. πρωτ. 7945/9-12-2015 Απόφαση Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρωτών 
Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμός της σειράς 
αναπλήρωσης Πρύτανη, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 8093 Απόφαση του 
Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 2960/Β΄/31-12-2015). 

 Την αρ. πρωτ. 2386/13-4-2016 Απόφαση Πρύτανη περί αποδοχής παραίτησης του 
Αναπληρωτή Πρύτανη, Καθηγητή Σπυρίδωνος Σπύρου και τροποποίησης της υπ’ 
αριθμ. 7945/9-12-2015 απόφασης Πρύτανη, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 2478 
Απόφαση του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 
1234/Β΄/27-4-2016). 

2. Την με αρ. πρωτ. 6842/18-10-2016 Εντολή Πρύτανη (ΑΔΑΜ: 16REQ005256887), για την 
πραγματοποίηση του έργου «Οικοδομικές εργασίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», προϋπολογισμού ποσού μέχρι 10.397,40 € 
πλέον ΦΠΑ. 

3. Την με αρ. πρωτ. 0417/1/18-10-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία 
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 12.892,78 € σε βάρος των πιστώσεων του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΨ44469Β4Μ-Ε4Α, ΑΔΑΜ: 
16REQ005257031). 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για 
«Οικοδομικές εργασίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών », όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 

Προϋπολογισμός: Ποσού μέχρι 10.397,40 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 12.892,78 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικών Πόρων έτους 
2016, με κωδ. αριθμό 2014ΣΕ54600078, ΚΑΕ 9322.10 και ονομασία έργου «Προσθήκες, 
Επισκευές και Συντηρήσεις στα κτίρια του ΟΠΑ». 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα 
(12) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ήτοι την 08/11/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 
Επιμελητείας, Πατησίων 76 (ισόγειο), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι φάκελοι των 
προσφορών, παρουσία των συμμετεχόντων. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ: www.aueb.gr, στην 
ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 
http://www.eprocurement.gov.gr, ενώ θα διατίθεται και σε έντυπη μορφή από το γραφείο 
του Τμήματος Επιμελητείας , Πατησίων 76 (ισόγειο),τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο:  Δικαίωμα Συμμετοχής 
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 2ο: Κατάρτιση - υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄188). 

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
Πατησίων 76 

GR-10434 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να 
περιέρχεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι 
7/11/2016 (την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού), ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία -με οποιοδήποτε τρόπο- 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
 Ο τίτλος της σύμβασης 
 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς 
 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
1) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο 

οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3ου της παρούσας.  
2) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όπως αναφέρονται στο άρθρο 4ο της 
παρούσης. 
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

3) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
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 
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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 ολόκληρον. 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. 
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν 
ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, εντός επτά (7) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση 
ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται: 

(α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
(β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από  διαγωνισμούς, 

με αμετάκλητη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για 
θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων.  

(γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

(δ) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
(ε) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016., 
ήτοι ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) 
απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
α)  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις , το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

6. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, 
όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως 
με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

7. Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 
τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τεχνική Προσφορά 
Περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα Α’, καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που κατά περίπτωση 
απαιτείται.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Οικονομική Προσφορά 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα.  

Οι τιμές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών. Το κόστος της προμήθειας θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά.  

Οι τιμές των προσφορών δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ΦΠΑ και 
θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα εγκατάστασης μέχρι του σημείου λειτουργίας από τους 
χρήστες. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερόμενων ειδών. 
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Προσφερόμενες τιμές 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του 
υλικού ή της παρεχόμενης προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 
παρούσα. 

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 

είδους δαπανών για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή του συνόλου της 

παροχής της προμήθειας. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή.  

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή 
τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν 
ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας 
παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρον για την παροχή των προϊόντων ή 
την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης 
στον προσφέροντα. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται 
να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 
προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 
από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, 
εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 
την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος της 
προμήθειας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Εγγυήσεις (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

μέλη της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού.  

2. Με την εγγυητική επιστολή -που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:  
α) Την ημερομηνία έκδοσης,  
β) Τον εκδότη,  
γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι: αα)Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύουν τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει 
τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Αποσφράγιση προσφορών - Ανακοίνωση τιμών 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
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την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την ως άνω Επιτροπή. 
Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 
νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 
Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών 
προσφορών και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την εξής διαδικασία: 
A. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και οι φάκελοι των 

δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 

B. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο 
την υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Στην συνέχεια 
αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους 
κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που  υπογράφει η Επιτροπή. 

Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια 
Επιτροπή διαβιβάζει την εισήγησή της στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, 
προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους, η οικονομική προσφορά επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί και ο 
προμηθευτής δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του Πανεπιστημίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που έχει καταθέσει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της 
προμήθειας.  

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η διαπίστωση για ασυμφωνία ή συμφωνία των 
προσφορών με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, 
γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου (Αναθέτουσα Αρχή) 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού ή ματαίωση της διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 
106 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - Σύμβαση 
Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: 
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις ενστάσεων 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο και καλείται να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η 
υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Διοικητικές Προσφυγές - Ενστάσεις 
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Εκτέλεση της Σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 
του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 
α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που 

ορίστηκε στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή 
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο: Χρόνος παράδοσης 
Η προθεσμία παράδοσης ορίζεται μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το αρμόδιο Τμήμα τουλάχιστον (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα αγαθά.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία για την εξέλιξη της 
σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής  
H πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά τη διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου 
των υπό προμήθεια αγαθών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συντάσσει 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, κατ’ εφαρμογή των σχετικών άρθρων 200 και επόμενων 
του Ν.4412/2016.  

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. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Επίλυση διαφορών 
Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων της Αθήνας. 
 

 
Ο AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ 

OIKONOMIKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ 
Καθηγητής 

16PROC005302555 2016-10-26

ΑΔΑ: ΩΑΥ7469Β4Μ-1ΤΩ



 

11 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΄  

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
««ΟΟιικκοοδδοομμιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  σσεε  κκττιιρριιαακκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκοούύ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  

ΑΑθθηηννώώνν»» 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά οικοδομικές εργασίες επισκευής σε διάφορα 
γραφεία/χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πιο συγκεκριμένα στα 
κάτωθι: 
 
1. Τμήμα Μηχανοργάνωσης Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων, 3ος όροφος  

Πτέρυγα Δεριγνύ  
2. Γραφείο Γυμναστών, Κεντρικό Κτίριο Υπόγειο 
3. Γραφείο Φοιτητικής Λέσχης (επέκταση) 
4. Τμήμα Επιμελητείας 
5. Στεγανοποίηση χώρου κάτω από το κεντρικό κλιμακοστάσιο του ΟΠΑ, Κεντρικό 

Κτίριο Υπόγειο 
 

Αναλυτικότερα: 
 
1. Τμήμα Μηχανοργάνωσης Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων, 3ος όροφος  
Πτέρυγα Δεριγνύ  
 
Κατόπιν αυτοψίας στο χώρο όπου θα μεταφερθεί το ως άνω τμήμα διαπιστώθηκαν έντονες 
ρηγματώσεις στην τοιχοποιία και εκτεταμένες βλάβες στο δάπεδο. Ως εκ τούτου θα πρέπει 
να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:  
Αρχικά θα γίνει καθαίρεση των σαθρών επιφανειών / επιχρισμάτων. Εν συνεχεία θα γίνει 
καλός καθαρισμός της επιφάνειας η οποία θα ασταρωθεί και θα επιχριστεί με έτοιμο σοβά 
τύπου Knauf.  
Εν συνεχεία όλες οι επιφάνειες αφού προετοιμαστούν κατάλληλα με τις απαραίτητες 
εργασίες εξομάλυνσης, ξυστούν, στοκαριστούν, τριφτούν, ασταρωθούν θα χρωματιστούν 
με τουλάχιστον δύο περάσματα.  Ο χρωματισμός θα γίνει με μεγάλη προσοχή ώστε να μη 
λερώνονται τα υπάρχοντα έπιπλα. Όλα τα κουφώματα θα βαφτούν με ριπολίνη αφού 
προηγουμένως γίνουν όλες οι απαραίτητες προεργασίες επισκευής και εξομάλυνσης 
(ξύσιμο, τρίψιμο, αστάρωμα κλπ). 
Το δάπεδο θα αποξηλωθεί και θα τοποθετηθεί νέο δάπεδο  PVC  ( ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ) πάχους  
2.00mm τουλάχιστον, διαστάσεων περίπου 30x91cm, πάνω στο ψευδοδάπεδο από MDF σε 
πλάκες   με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και το χρόνο. Θα είναι αντιολισθητικό, 
μεγάλης ελαστικότητας ομοιογενές δάπεδο με πυκνή και συμπαγή επιφάνεια και 
πολυουρεθανική στρώση (PUR) σε όλη την μάζα του για βελτίωση της φθοράς και ευκολία 
στην συντήρηση.. Το υλικό θα είναι αντιβακτηριακό και αντιμυκητιακό, δύσφλεκτο (Β1) και 
θα έχει αντοχή στα χημικά, την τριβή. Επίσης θα έχει μεγάλη σταθερότητα χρωμάτων με 
βάρος  ανά m2 3.590 gr, θα είναι αντιστατικό Ευρωπαϊκής κατάταξης και αντοχής  EN 649 ( 
34-43 ) για πολύ βαριά χρήση 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ PVC  
α)  Θα γίνει   αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου και επιμελής καθαρισμός των 
επιφανειών  
β)  Θα γίνει πέρασμα με PRIMER  MAPEI G την επιφάνεια των δαπέδων για να ενισχυθεί και 
να σταθεροποιηθούν τυχών  σαθρά τμήματα  
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γ) Θα γίνει λείανση με ρητινούχα ισοπεδωτικά τύπου MAPEI ULTRA TOP 
δ)  Θα τοποθετηθεί το δαπέδου έντεχνα με κατάλληλη κόλλα 
Στην είσοδο θα τοποθετηθεί ειδικό προφίλ αλουμινίου.  
Θα δοθεί προσοχή στις ενώσεις των MDF και την πλήρωση των αρμών 
 
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση του απαραιτήτου ηλεκτρολογικού υλικού για τη 
διαμόρφωση εννέα (9) θέσεων εργασίας οι οποίες θα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση 
ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (ρευματοδότες, δίκτυα δεδομένων και φωνής), σε σημεία 
τα οποία υποδεικνύονται από την υπηρεσία. Αναλυτικότερα θα γίνει προμήθεια και 
εγκατάσταση είκοσι (20) ρευματοδοτών σούκο, εννέα (9) πριζών δικτύου δεδομένων RG 
45 cat.5e, εννέα (9) πριζών δικτύου φωνής RG 45 cat.5e.  
Όλα τα ανωτέρω υλικά θα είναι τύπου mosaic σε κανάλι τύπου DLP 105mm X 50mm  
 
Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση νέου rack 19’’, 7 U βάθους 300mm, με διαφανή 
πόρτα με κλειδί. Εντός του rack θα τοποθετηθούν: 
1. Patch panel 19’’ UTP 24xRG45, cat.5e 
2. Ένα (1) ράφι βάθους 20cm 1U 
3. Ένα (1) πολύπριζο 19’’, 5-6 θέσεων χωρίς διακόπτη με προστασία υπέρτασης, 16Α 
4. Οδηγός καλωδίων 1U (πλαστικά άγκιστρα) 
5. Δώδεκα (12) Patch cord 0.5m cat.5e, χρώματος μαύρου 
 
Όλες οι θέσεις εργασίας θα καταλήγουν εντός του rack με καλώδιο UTP 4 ζευγών, cat. 5e. 
Τέλος θα τοποθετηθούν δύο (2) καλώδια UTP 4 ζευγών, cat. 5e εντός πλαστικού σωλήνα 
βαρέως τύπου από το rack έως τον κατανεμητή δικτύου φωνής (1ο υπόγειο πτέρυγας 
Δεριγνύ) 
 
2. Γραφείο Γυμναστών, Κεντρικό Κτίριο Υπόγειο 
 
Προκειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος όπου θα μεταφερθεί το ως άνω γραφείο 
θα πρέπει να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:  
Αρχικά θα γίνει καθαίρεση των σαθρών επιφανειών / επιχρισμάτων. Εν συνεχεία θα γίνει 
καλός καθαρισμός της επιφάνειας η οποία θα ασταρωθεί και θα επιχριστεί με έτοιμο σοβά 
τύπου Knauf.  Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχης γυψοσανίδας, για επένδυση 
των σωληνώσεων θέρμανσης, πάχους 12,5 χλστ. με σκελετό στερεώσεως σχήματος              
Π-25x30 χιλ. γαλβανισμένο. Η τελική επιφάνεια θα σπατουλάριστεί. 
Εν συνεχεία όλες οι επιφάνειες αφού προετοιμαστούν κατάλληλα με τις απαραίτητες 
εργασίες εξομάλυνσης, ξυστούν, στοκαριστούν, τριφτούν, ασταρωθούν θα χρωματιστούν 
με τουλάχιστον δύο περάσματα.  Ο χρωματισμός θα γίνει με μεγάλη προσοχή ώστε να μη 
λερώνονται τα υπάρχοντα έπιπλα. Όλα τα κουφώματα θα βαφτούν με ριπολίνη αφού 
προηγουμένως γίνουν όλες οι απαραίτητες προεργασίες επισκευής και εξομάλυνσης 
(ξύσιμο, τρίψιμο, αστάρωμα κλπ). 
 
3. Γραφείο Φοιτητικής Λέσχης (επέκταση), Κεντρικό Κτίριο Υπόγειο 
 
Προκειμένου να μεγαλώσει ο χώρος της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου θα 
καθαιρεθεί το τμήμα της τοιχοποιίας μεταξύ δοκού και εξωτερικής τοιχοποιίας και έτσι θα 
ενωθεί με το διπλανό γραφείο που στεγάζει σήμερα τμήμα της μηχανοργάνωσης των 
γραμματειών. Τα καθαιρεθέντα υλικά θα απομακρυνθούν με κάδο εκτός του 
Πανεπιστημίου. 
Θα γίνει αποξήλωση της θύρας εισόδου του γραφείου και στη συνέχεια θα κτιστεί και θα 
πέσει σενάζ προκειμένου να δημιουργηθεί θυρίδα επικοινωνίας αντίστοιχης μορφής με 
των γραμματειών. 
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Θα επιχριστούν όλες οι νέες επιφάνειες καθώς και οποιαδήποτε μερεμέτια θα έχουν 
δημιουργηθεί από την καθαίρεση της τοιχοποιίας. 
Στο άνοιγμα της θυρίδας θα τοποθετηθεί θυρίδα επικοινωνίας από ξύλο ή αλουμίνιο με 
κιγκλίδωμα και στο κάτω μέρος το σενάζ θα επενδυθεί με μάρμαρο λευκό όπως ακριβώς 
και στις γραμματείες. 
Το δάπεδο του γραφείου αφού εξομαλυνθεί και προετοιμαστεί κατάλληλα θα επενδυθεί με 
κεραμικά πλακίδια ίδια ή παρόμοια με τα υπάρχοντα στην Φοιτητική Λέσχη. Τα σοβατεπιά 
που θα τοποθετηθούν θα είναι από το ίδιο υλικό. 
Αφού γίνουν όλες οι απαραίτητες Η/Μ που περιγράφονται πιο κάτω θα γίνει κατάλληλη 
προεργασία και χρωματισμός όλων των παλαιών και νέων επιφανειών του γραφείου ήτοι 
οροφή , τοίχοι, ξύλινα κουφώματα εσωτερικά αλλά και όλα τα κινητά μέρη (τζαμιλίκια ) και 
εξωτερικά με τα κατάλληλα χρώματα. 
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον προς καθαίρεση τοίχο θα 
μεταφερθούν σε σημεία ποια θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και επιπλέον κάτω από 
την νέα θυρίδα επικοινωνίας θα εγκατασταθούν δύο θέσεις δικτύου και  ισχυρών 
ρευμάτων. 
Θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα οροφής με αντίστοιχα όμοια με της 
Λέσχης και θα μεταφερθεί το Fan Coil σε νέα θέση κάτω από το παράθυρο ώστε να μην 
ενοχλεί. 
Επίσης θα μεταφερθεί η ανεξάρτητη κλιματιστική μονάδα τοίχου στον μεσαίο λαμπά, για 
καλύτερη απόδοση. 
 
4. Τμήμα Επιμελητείας, Κεντρικό Κτίριο Ισόγειο 
 
Κατόπιν αυτοψίας στο χώρο της επιμελητείας διαπιστώθηκε ότι η επένδυση δαπέδου είναι 
κατεστραμμένη. Ως εκ τούτου, απαιτείται η επίστρωση του δαπέδου με νέο δάπεδο PVC, 
πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου και με κριτήριο την εύκολη συντήρησή του.  
Αναλυτικότερα: 
Θα τοποθετηθεί δάπεδο  PVC ( ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ) πάχους  2.00mm τουλάχιστον, διαστάσεων 
περίπου 30x91cm, σε πλάκες με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και το χρόνο. Θα είναι 
αντιολισθητικό, μεγάλης ελαστικότητας ομοιογενές δάπεδο με πυκνή και συμπαγή 
επιφάνεια και πολυουρεθανική στρώση (PUR) σε όλη την μάζα του για βελτίωση της 
φθοράς και ευκολία στην συντήρηση.. Το υλικό θα είναι αντιβακτηριακό και αντιμυκητιακό, 
δύσφλεκτο (Β1) και θα έχει αντοχή στα χημικά, την τριβή. Επίσης θα έχει μεγάλη 
σταθερότητα χρωμάτων με βάρος  ανά m2 3.590 gr, θα είναι αντιστατικό Ευρωπαϊκής 
κατάταξης και αντοχής  EN 649 ( 34-43 ) για πολύ βαριά χρήση. 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ PVC (σε μωσαϊκό) 
α)  Θα γίνει   αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου και επιμελής καθαρισμός των 

επιφανειών  
β)  Θα γίνει πέρασμα με PRIMER  MAPEI G την επιφάνεια των δαπέδων για να ενισχυθεί 

και να σταθεροποιηθούν τυχών  σαθρά τμήματα  
γ) Θα γίνει λείανση με ρητινούχα ισοπεδωτικά τύπου MAPEI ULTRA TOP 
δ)  Θα τοποθετηθεί το δαπέδου έντεχνα με κατάλληλη κόλλα 
ε)  Στο τζαμένιο διαχωριστικό θα τοποθετηθεί ειδικό προφίλ αλουμινίου 
στ) Στην είσοδο θα τοποθετηθεί ειδικό προφίλ αλουμινίου. 
 
5. Στεγανοποίηση χώρου κάτω από το κεντρικό κλιμακοστάσιο του ΟΠΑ, Κεντρικό 
Κτίριο Υπόγειο 
 
Θα καθαριστούν καλά οι επιφάνειες από τα σαθρά επιχρίσματα. Η αντιμετώπιση της 
ανερχόμενης υγρασίας στον τοίχο θα γίνει με ενέσεις τύπου PENETRON. Θα γίνει διάτρηση 
σε κάνναβο και θα γίνει πλήρωση των οπών με Penetron και Durocret Fast. 
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Στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση της διατρημένης επιφάνειας και μόνωση με 
τσιμεντοειδή σε δύο με τρεις στρώσεις σταυρωτά σε όλες τις επιφάνειες που έχουν υποστεί 
φθορά, οροφή και τοιχοποιία. Στη συνέχεια στην τοιχοποιία θα κατασκευαστεί μεταλλικός 
σκελετός ώστε να τοποθετηθεί τσιμεντοσανίδα με διάφραγμα 3-5εκ. η οποία θα 
στοκαριστεί, θα σπατουλαριστεί, θα τριφτεί, θα ασταρωθεί. Θα τοποθετηθούν επιπλέον 
ειδικής περσίδες εξαερισμού. Τέλος θα χρωματιστούν όλες οι επιφάνειες  με πλαστικά 
χρώματα επιλογής του Πανεπιστημίου.  
 Τοιχοποιίες (μόνωση, κατασκευή τσιμεντοσανίδας κλπ)   

 
 
Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στον χώρο μετά από 
ραντεβού με τους μηχανικούς του Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα 210 8203718-719-720, 
προκειμένου να λάβουν οι υποψήφιοι γνώση των επί τόπου συνθηκών. 
Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν με μεγάλη επιμέλεια χωρίς ατέλειες και κακοτεχνίες. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται ώστε να παραδώσει καθαρισμένο όλο το χώρο από τα υλικά που θα 
περισσέψουν. 
Τα είδη και η εργασία θα καλύπτονται από εγγύηση τριών ετών τουλάχιστον. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   
………………           ΕΥΡΩ. …………………… 
 
Προς 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.…………………(και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της 
εταιρείας ……………………………………….. Δ\νση 
………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν 
των όρων της με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια 
……………………………………(αρ. διακήρυξης ………………..) προς κάλυψη αναγκών 
του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 
………...ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 
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