
  

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για διαμόρφωση χώρου της Κ.Υ. σε  

               αίθουσες διδασκαλίας 

 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, προβαίνει στη διαμόρφωση 

χώρου (περίπου 270 τετραγωνικών μέτρων), στον πρώτο όροφο της Κ.Υ. που 

λειτουργούσε παλαιότερα ως κυλικείο, σε τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας.  

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι παρακάτω: 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 

Αποξήλωση 

χωρίσματος αποθήκης 

και αποκομιδή 

αχρήστων 

- 1   

2 Αποξήλωση δύο θυρών - 1   

3 
Κλείσιμο ανοίγματος 

πόρτας στο διάδρομο 
m

2
 2   

4 

Αποξήλωση 

χωρίσματος 

παρασκευαστηρίου 

- 1   

5 

Αποξήλωση και 

αποκομιδή αχρήστων 

ντουλαπιών και λοιπών 

υλικών 

παρασκευαστηρίου 

- 1   

 

  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Τμήμα:  Προμηθειών 

  

 

Ταχ. Δ/νση: 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

e-mail: 

Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 

Ασημίνα Βελλινιάτη 

213 1306 369 

213 1306 480 

velliniati@ekdd.gr  

Αθήνα,    23/07/2015 
Α.Π.:       5552 

mailto:velliniati@ekdd.gr


Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  

6 

Αποξήλωση 

μαρμάρινου πάγκου 

5,55μ 

- 1   

7 

Αποξήλωση 

επενδύσεων στις 

κολώνες 

- 1   

8 
Αποξήλωση 

ψευδοροφής 
- 1   

9 

Τοιχοποιία Μεταλλικού 

σκελετού. Μονός 

σκελετός με διπλή 

στρώση γυψοσανίδας   

αποτελεούμενη από 

μεταλλικό σκελετό CW 

50/50 πάχους 0,6mm 

ανά 60cm και επένδυση 

από απλή 

γυψοσανίδα12,5mm. 

Ενδιάμεσα θα 

τοποθετηθεί 

ορυκτοβάμβακας 5mm . 

Οι γυψοσανίδες θα 

στοκαρισθούν και θα 

παραδοθούν έτοιμες 

προς επεξεργασία 

βαφής. (Χώρισμα 

διαδρόμου) 

m
2
 21,25   

10 

Τοιχοποιία διπλού  

μεταλλικού σκελετού. 

Διπλός  σκελετός, 

αφήνει ελεύθερο τον 

αρμό του κτιρίου, με 

διπλή στρώση 

γυψοσανίδας 

αποτελεούμενη από 

μεταλλικό σκελετό CW 

50/50 πάχους 0,6mm 

ανά 60cm και επένδυση 

από απλή 

γυψοσανίδα12,5mm. 

Ενδιάμεσα θα 

τοποθετηθεί 

ορυκτοβάμβακας 5mm . 

Οι γυψοσανίδες θα 

στοκαρισθούν και θα 

παραδοθούν έτοιμες 

προς επεξεργασία 

βαφής. (Χώρισμα 

αρμοδιαστολής) 

m
2
 36   



Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  

11 

Τοιχοποιία Μεταλλικού 

σκελετού. Μονός 

σκελετός με διπλή 

στρώση γυψοσανίδας   

αποτελεούμενη από 

μεταλλικό σκελετό CW 

50/50 πάχους 0,6mm 

ανά 60cm και επένδυση 

από απλή 

γυψοσανίδα12,5mm. 

Ενδιάμεσα θα 

τοποθετηθεί 

ορυκτοβάμβακας 5mm . 

Οι γυψοσανίδες θα 

στοκαρισθούν και θα 

παραδοθούν έτοιμες 

προς επεξεργασία 

βαφής. (Χώρισμα 

αιθουσών) 

m
2
 27,5   

12 

Προμήθεια τοποθέτηση 

FCU τα οποία θα 

ενωθούν με το κεντρικό 

σύστημα θέρμανσης - 

ψύξης 

τεμ 4   

13 

Επένδυση γυψοσανίδας 

με διπλή γυψοσανίδα σε 

μεταλλικό σκελετό 

m
2
 41,25   

14 
Τοποθέτηση θυρών από 

τις υπάρχοντες 
τεμ. 3   

15 

Επένδυση γυψοσανίδας 

στις κολώνες του 

κτιρίου 

- 1   

16 

Ψευδοροφή ορυκτών 

ινών από πλάκες με 

βυνιλική ταπετσαρία 

και κάλυμα αλουμινίου 

σε σκελετό 60Χ60 

αλουμινίου 24mm 

m
2
 257,25   

17 
Προμήθεια τοποθέτηση 

σοβατοπιών 
mm 90   

18 

Βαφές εσωτερικών 

χώρων με αστάρι και 

δυο χέρια πλαστικό 

Super Neopal της 

Vivechrom 

m
2
 350   

 
  ΣΥΝΟΛΟ 

 



Προϋπολογισμός: Έως δέκα έξι χιλιάδες (16.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. (23%), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση του υπό διαμόρφωση χώρου, 

μπορούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, κατόπιν συνεννόησης με 

τον αρμόδιο υπάλληλο (κ. Σαμπροβαλάκη, τηλ. επικ: 213-1306407). 

 

Υποxρεώσεις του Αναδόxου που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά 

του : 

 Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο χώρο εργασίας.  

 Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών 

μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των εργαλείων και μηχανημάτων και της εν γένει ασφάλειας 

του εργατοτεχνικού προσωπικού. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 

υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατυχήματα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την 

εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Το προσωπικό που θα απασχολεί προσλαμβάνεται 

και αμείβεται από τον ανάδοχο, ενώ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν έχει καμιά νομική σχέση με 

αυτό, δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. 

  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, να 

συμπληρώσει ή επανορθώσει στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, χωρίς επιπρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. 

 

Η εξέλιξη των εργασιών για τη διαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας στο κτήριο επί της 

οδού Πειραιώς 211, θα παρακολουθείται από τους ορισμένους από την υπηρεσία 

επιβλέποντες , οι οποίοι θα δίνουν τις σχετικές διευκρινίσεις και κατευθύνσεις προς τους 

συμμετέχοντες ή τον ανάδοχο και θα βεβαιώσουν την καλή εκτέλεση των 

αναφερόμενων εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή της διαμόρφωσης 

του χώρου. 

 

Ο ανάδοχος  βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 8% για την παροχή υπηρεσιών. Η 

πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, την υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων, την προσκόμιση του τιμολογίου του προμηθευτή  και την έκδοση του 



σχετικού εντάλματος και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007. 

 

Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4013/2011 

ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας προ ΦΠΑ 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης 

υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού) και 

παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Αρχής.  

 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σε κλειστό φάκελο, την οικονομική 

σας προσφορά για τις παραπάνω εργασίες έως και τη Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015   στο 

Πρωτόκολλο (1
ος

 όροφος, γραφείο 107).   

 

                                        

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ 

Αν. Καθηγήτρια 

 

 

 

Εσωτερική διανομή (μέσω e-mail) 

1. Γραφείο Προέδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού 

3. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού 

 

 

  


