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Λαύριο, 15-3-2022 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

«Εργασίες αντικατάστασης επικάλυψης της στέγης του θυρωρείου στην είσοδο του 

ΤΠΠΛ» 

 

Βασικός σκοπός της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ είναι η οργάνωση, διαχείριση, ανάπτυξη, αξιοποίηση και 

λειτουργία του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου του ΕΜΠ. Προς επίτευξη του α-

νωτέρω σκοπού η ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ, μεταξύ άλλων, μεριμνά και για την ανάθεση υπηρεσιών και 

έργων συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΤΠΠΛ. Στο πλαίσιο αυτό προσκαλεί τους ενδια-

φερόμενους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστα-

σης της επικάλυψης της στέγης του θυρωρείου στην είσοδο του ΤΠΠΛ.  

 

Συγκεκριμένα οι εργασίες συνίστανται σε: 

1. Αποξήλωση της παλιάς λαμαρίνας επικάλυψης της στέγης. 

2. Tοποθέτηση επιπλέον τεγίδων από γαλβανιζέ δοκό 60Χ40mm. 

3. Τοποθέτηση νέας γαλβανισμένης κυματοειδούς λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 

0,40mm σε δυο μικρές δίρριχτες συνεχόμενες στέγες, μήκους 

2.00+1.80+1.80+2.00= 7.60m  και πλάτους 3.70m,  δηλ. συνολικού εμβαδού 

28,12m2. 

4. Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων: 2 κορφιάδες, 1 ενδιάμεση υδροοή (λούκι) 

2  σφραγιστικά απολήξεων (χτένια) και στεγανοποίηση των αρμών με sikaflex ή 

ανάλογης σύνθεσης και ποιότητας σφραγιστικό. 

5. Τόσο η λαμαρίνα επικάλυψης όσο και τα ειδικά τεμάχια θα είναι βαμμένα από τις 

ελεύθερες όψεις με ηλεκτροστατική βαφή σε Ral 3011. 
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Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών 

αρχομένης από την πρώτη επομένη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας 

πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ (www.ltcp.ntua.gr) ή όπου αλλού κρίνει 

απαραίτητο ο Διευθυντής αυτής, δηλαδή έως τη δωδεκάτη (12) μεσημβρινή της 24ης 

Μαρτίου 2022. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να αποστέλλονται στα e-mail: 

info@ltcp.ntua.gr, oliase@hotmail.com. Ο προσφέρων επικοινωνεί ο ίδιος για την 

επιβεβαίωση της λήψης της προσφοράς του, η οποία (επιβεβαίωση) παρέχεται σε αυτόν με 

απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται εντός της ανωτέρω προθεσμίας να επισκεφτούν το χώρο και να 

εποπτεύσουν το αντικείμενο κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης ή/και να υποβάλουν τυχόν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις στην αρχιτέκτονα κα Όλγα Σενή, στο τηλέφωνο 22920 25316.  

Το αντικείμενο των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ημερών από την 

έναρξή τους, η οποία θα πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός μηνός από την επομένη της 

υπογραφής της προβλεπόμενης σύμβασης ανάθεσης. 

 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με κριτήριο την συμφερότερη για την ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ, από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης-Επιλογής Προσφορών, η οποία θα οριστεί από τον Εκτελεστικό 

Σύμβουλο για το συγκεκριμένο έργο. Η σχετική διαδικασία απαιτεί τη σύνταξη πρακτικού 

αξιολόγησης και την έγκριση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ. Η ανάθεση 

διενεργείται από τον Εκτελεστικό Σύμβουλο με την σύναψη σχετικής σύμβασης.  

 

Η παραλαβή του ανωτέρω έργου θα γίνει από τη μόνιμη τριμελή Επιτροπή Παραλαβής 

Προμηθειών, Υπηρεσιών & Έργων της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ, η οποία εξετάζει εάν η σύμβαση 

εκτελέστηκε καλώς κατά τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της.  

 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου δεν  προβλέπεται η κατάθεση στον επιλεγέντα 

προκαταβολής με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης. Η αποπληρωμή - 

εξόφληση της σύμβασης/έργου θα πραγματοποιηθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από την 

οριστική παραλαβή του έργου και την έκδοση των ανάλογων παραστατικών, κατά τα 

προβλεπόμενα ανωτέρω, αλλά και στην σχετική σύμβαση που θα συνομολογηθεί. 
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