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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 

 

Δ/νση        : Χρήστου Λαδά  6, 10561 
Πληροφορίες : Γ. Καββαδίας 
Τηλ.         : 210 727 5851 
Email        : procurements@elke.uoa.gr 

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 

 Προς: 
• SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 42 ΚΑΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ-ΤΚ 

34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 
 ΤΗΛ. 2221021511-12, ΦΑΞ:221021515 
 E-MAIL: info@sec.com.gr 
• MIXAHΛ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΔΕ  
 ΚΕΔΡΩΝ 26 ΕΚΑΛΗ ΤΚ 14578 
 ΤΗΛ: 2108135822, ΦΑΞ: 2108135112 
 E-MAIL: foundoukos@gmail.com 
• ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΔΕ, ΟΡΦΕΩΣ 11, ΒΕΡΟΙΑ, ΤΚ 
59132 

 ΤΗΛ: 6948632833 
 E-MAIL: despoina.chatzigavriil@gmail.com 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Αριθμός 00069/2022 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, προκειμένου να προβεί,  σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, στην 
απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση υπαίθριου αμφιθεάτρου εκδηλώσεων στην 
Πανεπιστημιούπολη»,  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 74.399,86 €  (59.999,89 € πλέον 
14.399,97€ Φ.Π.Α.),  στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε 18284, με τίτλο «Αποκατάσταση υπαίθριου 
αμφιθεάτρου εκδηλώσεων που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο της Θεολογικής Σχολής στην 
Πανεπιστημιούπολη» Α.Μ. 11382  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, κ.Νικ. Βούλγαρη και έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και 
εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:  
Τις διατάξεις: 

mailto:foundoukos@gmail.com
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1.  του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

2. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
3. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
 

4.  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.  
 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
 

6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει.  
 

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
ισχύει.  

 
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 

9. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) –
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972 και άλλες διατάξεις». 
 

10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 

11. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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12. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία” 
 

13. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 

14. του π.δ 38/2017 (Α’ 63) “ Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών”. 
 

15. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της 
Α.Ε.Π.Π.» 
 

16. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 
 

17. του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 127/29.06.2020). 
 

18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

Καθώς επίσης  
 

19. Την από 01/12/2021 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε περί αποδοχής διαχείρισης του έργου/προγράμματος με Κ.Ε 
18284, και τίτλο «Αποκατάσταση υπαίθριου αμφιθεάτρου εκδηλώσεων στην 
Πανεπιστημιούπολη» Α.Μ.11382 (ΑΔΑ: ΨΥΡ946ΨΖ2Ν-Θ4Β). 

 
20. Το με ΑΔΑΜ 22REQ009925606 αναρτημένο πρωτογενές αίτημα1 
 
21. Την από 12/01/2022 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ε.Λ.Κ.Ε, περί έγκρισης/ ή περί 

αναμόρφωσης2 του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος για το οικονομικό έτος 

                                                           
1 Πρωτογενές αίτημα αποτελεί ο αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός του έργου/προγράμματος ανά κατηγορία 
δαπάνης.  
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2022 και ένταξής του στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΛΛΤ46ΨΖ2Ν-Λ5Φ, 
ΑΔΑΜ 22REQ009925614).  

 
22. Την από 14/1/22 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκε το σύνολο 

των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος για το οικονομικό έτος 
2022 και η οποία καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Λ.Κ.Ε με μοναδικό 
αύξοντα αριθμό 939/2022 (ΑΔΑ: ΨΕ4646ΨΖ2Ν-Α12).  
 

23.  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 135267/2021 αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου, με το οποίο 
αιτήθηκε  την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 
66 του ν. 4485/2017 και το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, για το έργο 
«Αποκατάσταση υπαίθριου αμφιθεάτρου εκδηλώσεων στην Πανεπιστημιούπολη» 
συνολικής αξίας (59.999,89 € πλέον 14.399,97€ Φ.Π.Α.). 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 
 

1. Την εταιρεία με την επωνυμία «SEC  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», 2. Τον κ. Μιχαήλ Φουντούκο, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε. και 3. την κ. 
Δέσποινα Χατζηγαβριήλ Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε. να υποβάλουν προσφορά για το έργο  
«Αποκατάσταση υπαίθριου αμφιθεάτρου εκδηλώσεων στην Πανεπιστημιούπολη» Α.Μ.11382 
(CPV: 45453000-7«Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης») συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
74.399,86 €  (59.999,89 € πλέον 14.399,97€ Φ.Π.Α.),  όπως αυτή αποτυπώνεται στον 
συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση Προϋπολογισμό και σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
των εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά σε αυτήν. 
 
A. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΕΛΚΕ. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει την κατηγορία δαπάνης 04.02 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του έργου/προγράμματος με Κ.Ε  
18284 και τίτλο «Αποκατάσταση υπαίθριου αμφιθεάτρου εκδηλώσεων στην Πανεπιστημιούπολη» 
Α.Μ. 11382 

 
Β. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης  
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
βάσει  τιμής 
 
Γ. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

                                                                                                                                                                                           
2 Εγκεκριμένο αίτημα αποτελεί η απόφαση έγκρισης ή αναμόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του 
έργου/προγράμματος. Στην εν λόγω παράγραφο αναφέρουμε την απόφαση που ισχύει κατά το χρόνο σύνταξης της 
πρόσκλησης.  
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Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τεύχη της παρούσας 
Προϋπολογισμός, Τεχνική Περιγραφή. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές  για τους  οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 
εκατό ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του αναδόχου. 
 
Δ. Χρόνος – Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς.  
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25/01/2022 και ώρα 15:00. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά και  μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό 186512 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 25/1/2022 και ώρα 
15:00. 
 
Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα α) από τον ίδιο τον 
προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου και β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση 
νομικού προσώπου, με την χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, άλλως υπογράφονται 
πρωτότυπα και αποστέλλονται ως σαρωμένα αρχεία και για τις δύο ως άνω περιπτώσεις.  
 
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές, οι οποίες έχουν αποσταλεί στις αναφερόμενες ανωτέρω 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.  
 
Η προσφορά του οικονομικού φορέα  θα περιλαμβάνει: 
 
α) Την Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας.  Η οικονομική 
προσφορά δίνεται ανά μονάδα σε ευρώ και περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε 
άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
Η Οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό.  
 
β) Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και συγκεκριμένα:  
1) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας3), που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Συγκεκριμένα η 
υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών 

                                                           
3 Η πρόταση εντός της παρενθέσεως θα παραμένει εφόσον η πρόκληση απευθύνεται σε αλλοδαπό οικονομικό φορέα, 
άλλως θα διαγράφεται.  
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κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) τους διαχειριστές, β) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των 
συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών 
προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο 

ή 
Υπεύθυνη δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, στην οποία θα αναγράφεται ότι 
«δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». Στην περίπτωση νομικού προσώπου η δήλωση 
αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του 
οικονομικού φορέα. 
2) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του. 
3) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του. 
(Αν το κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους πιστοποιητικό το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο οικονομικός φορέας4).  
 
4) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου απαιτείται η προσκόμιση εκτύπωσης της καρτέλας 
της ατομικής επιχείρησης στο taxisnet.  
5) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί 
η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
(Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.5) 
(Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

                                                           
4 Η πρόταση εντός της παρενθέσεως θα παραμένει εφόσον η πρόκληση απευθύνεται σε αλλοδαπό οικονομικό φορέα, 
άλλως θα διαγράφεται. 
5 Η πρόταση εντός της παρενθέσεως θα παραμένει εφόσον η πρόκληση απευθύνεται σε αλλοδαπό οικονομικό φορέα, 
άλλως θα διαγράφεται. 
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.) 
 
Ε. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης6 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει το έργο εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
ΣΤ. Τρόπος Πληρωμής 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με βάση τους λογαριασμούς 
ακολούθως προς τα αναφερόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 και την έκδοση Χρηματικού 
Εντάλματος. Η πληρωμή θα γίνεται με τη προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών  που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί  από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  
 
 
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και συγκεκριμένα: 
 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
γ) Κράτηση 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών (Β' 2235), 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 
6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
ε) Κράτηση 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 
παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), 
Ζ. Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης 

                                                           
6 Επιλέγεται η μία από τις δύο επιλογές σύμφωνα με την υπόδειξη του Επιστημονικού Υπευθύνου στο αίτημά του και 
αναφέρεται ο τόπος παράδοσης και ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας. 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής www.elke.uoa.gr.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης 

 
 
 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης 
 
 
Παράρτημα Ια: Τεχνική Περιγραφή 
Παράρτημα Ιβ: Προϋπολογισμός έργου 
Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

http://www.elke.uoa.gr/
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Παράρτημα Ια: Τεχνική Περιγραφή 

 

Το παρόν έργο αφορά εργασίες για την αποκατάσταση του υπαίθριου αμφιθεάτρου εκδηλώσεων 

που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο της Θεολογικής σχολής στην Πανεπιστημιούπολη. 

Πιο συγκεκριμένα η αποκατάσταση του υπαίθριου αμφιθεάτρου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως για τον καθαρισμό των επιφανειών και την 

απομάκρυνση σαθρών σκυροδεμάτων σε όλες τις επιφάνειες δαπέδων, θέσεων θεατών, 

πλατείας, διαδρόμων και κλιμάκων του αμφιθεάτρου, καθώς και στα στοιχεία οπλισμένου 

σκυροδέματος των στεγασμένων-ημιϋπαίθριων χώρων του αμφιθεάτρου. 

• Αποκατάσταση των επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης 

οπλισμού και ενανθράκωσης του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και 

επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, με σποραδική εφαρμογή 

επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού). Ακολούθως θα 

γίνουν αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις των επιφανειών σκυροδέματος. 

• Για την εκτέλεση των εργασιών σε ύψος θα γίνει χρήση κατάλληλων ικριωμάτων. 

• Όπου υπάρχουν φθορές σε σκαλοπάτια ή θέσεις των θεατών θα γίνει αποκατάσταση με 

εφαρμογή κατάλληλης αυτοεπιπεδούμενης επίστρωσης. 

• Θα γίνει ανακαίνιση χρωματισμών με διπλή στρώση πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος. Όπου 

υπάρχουν συνθήματα και γκράφιτι θα προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών με ειδικό ακρυλικό 

μικρομοριακό ή σιλικονούχο αστάρι.   

• Θα γίνουν χωματουργικές εργασίες ώστε να εκθαμνωθεί η περιοχή και απομακρυνθούν τα 

επιχώματα που έχουν καλύψει τμήματα την κλιμάκων πρόσβασης και του αίθριου χώρου 

ενδιάμεσης πλατείας. 
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Παράρτημα Ιβ: Προϋπολογισμός Έργου: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 

αυτοκινήτου ή σε ζώα, με 
μηχανικά μέσα 

ΝΑΟΙΚ 10.01.02 ΟΙΚ 1104 1 ton 360,00 1,65 594,00  

2 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια 
μέσου οδών καλής βατότητας 

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 ΟΙΚ 1136 2 ton.k
m 

7.200,00 0,35 2.520,00  

3 Εκθάμνωση εδάφους με 
δενδρύλια περιμέτρου κορμού 
μέχρι 0,25 m 

ΝΑΟΙΚ 20.01.01 ΟΙΚ 2101 3 m2 200,00 4,50 900,00  

4 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων 

ΝΑΟΙΚ 20.02 ΟΙΚ 2112 4 m3 200,00 2,80 560,00  

5 Κάδος ΝΑΟΙΚ 
Ν\20.30.01 

ΟΙΚ 2262Β 5 ΤΕΜ 8,00 140,00 1.120,00  

6 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΝΑΟΙΚ 23.03 ΟΙΚ 2303 6 m2 2.200,00 5,60 12.320,00  

7 Πετάσματα ασφαλείας επί 
ικριωμάτων 

ΝΑΟΙΚ 23.05 ΟΙΚ 2304 7 m2 210,00 5,60 1.176,00  

8 Επενδύσεις πρόσοψης 
ικριωμάτων 

ΝΑΟΙΚ 23.14 ΟΙΚ 2314.1 8 m2 2.199,00 0,65 1.429,35  

 Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 20.619,35 20.619,35 
 2. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

1 Ακρυλικό μικρομοριακό ή 
σιλικονούχο (silane-siloxane) 
υπόστρωμα χρωματισμών 
(αστάρι) επί μη μεταλλικών 
επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.28 ΟΙΚ 7735 9 m2 50,00 3,35 167,50  

2 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις 
επιφανειών σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 77.97 ΟΙΚ 7744 10 m2 200,00 13,50 2.700,00  

3 Ανακαίνιση παλαιών 
χρωματισμένων επιφανειών με 
διπλή στρώση πλαστικού 
χρώματος πολυβινυλικής 
βάσεως. 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\77.80.03.01 

ΟΙΚ 7786.1 11 m2 65,00 8,45 549,25  

4 Αποκατάσταση επιφανειών 
σκυροδέματος που έχουν 
υποστεί φθορές λόγω 
διάβρωσης οπλισμού από την 
δράση χλωριόντων και την 
εναθράκωση του σκυροδέματος 
με εφαρμογή αναστολέων 
διάβρωσης και επισκευαστικών 
κονιαμάτων, σε στοιχεία από 
οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας 
μικρότερο των 10,0 m, με 
σποραδική εφαρμογή 
επισκευαστικών κονιαμάτων 
(επιφανείας με σποραδικές 
οξειδώσεις οπλισμού) 

ΝΑΟΔΟ Β95.1 ΟΔΟ 2412 12 m2 110,00 86,50 9.515,00  

5 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής 
πιέσεως επί επιφανειών 
σκυροδέματος 

ΝΑΥΔΡ 10.17 ΥΔΡ 6370 13 m2 2.015,00 3,60 7.254,00  
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6 Εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης 
επίστρωσης δαπέδου, υψηλής 
αντοχής σε μηχανικές και 
χημικές καταπονήσεις, από 
προαναμεμιγμένο 
πολυουραιθανικό κονίαμα 
τσιμέντου 

ΝΑΥΔΡ 10.32 ΟΙΚ 7235 14 m2 220,00 15,50 3.410,00  

 Σύνολο : 2. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 23.595,75 23.595,75 
Άθροισμα   44.215,10 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 7.958,72 

Άθροισμα   52.173,82 
Απρόβλεπτα 15,00% 7.826,07 

Άθροισμα   59.999,89 
ΦΠΑ 24,00% 14.399,97 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  74.399,86 
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Παράρτημα ΙΙ: Οικονομική προσφορά 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
Τ…  ……………………………………….……………………………………………………………………………. 
………………………………...…………………………………………………………………………………………. 
Με έδρα τ……   …………...……………………………………………………………..………………………. 
Οδός-Αριθμ: ……………………………………………..………………………………................................... 
ΤΚ: ………………………τηλ.: ……………………………………Email: ……………………………………… 
 
Προς: Τον  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  
 
Αφού έλαβα γνώση των συμβατικών τευχών και των όρων για την την απευθείας ανάθεση 
του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση υπαίθριου αμφιθεάτρου εκδηλώσεων στην 
Πανεπιστημιούπολη Α.Μ. 11382 συνολικής εκτιμώμενης αξίας 74.399,86 €  (59.999,89 € 
πλέον 14.399,97€ Φ.Π.Α.), καθώς και των όρων εκτέλεσης του έργου, τους οποίους 
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω 
ότι προσφέρω έκπτωση στην εκτιμώμενη αξία, ποσοστού 
………………………………………………% (αριθμητικώς), ……………………………………. τοις 
εκατό ( ολογράφως ).  
Η  παρούσα προσφορά  ισχύει και είναι δεσμευτική για διάστημα έξι (6) μηνών 
 

Αθήνα ………………………………….. 
Ο Προσφέρων 

 
 
 

(υπογραφή – σφραγίδα ) 
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