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ΑΔΑΜ: 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

Πληροφορίες: Τσόγκα Ειρήνη    

Τηλ. Επικοινωνίας.: 2610 996648 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: tsogaeir@upatras.gr 

 

 Πάτρα    30/6/2021 

  

Αρ. Πρωτ.: 2150/4018/20872 
 

 

                    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών / ανάθεση εργολαβίας , αξίας (προ ΦΠΑ) από 

2.500,00 Ευρώ και άνω. 

ΓΙΑ : ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/Δ.Λ.& 

Σ.Ε./Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.&Ε. του  Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

«Συντηρήσεις οδοστρωμάτων και κλείσιμο λακκουβών σε οδούς εντός των εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών σε Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο για ένα 

έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-09).  

 

ΠΗΓΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Π.Δ.Ε. 2020ΣΕ54600035 Υποέργο2 .  

 

Αρμόδιος για Πληροφορίες: Φ. Σκιαδάς, Τηλ. 2610996694, email: fskiadas@upatras.gr. 

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών αναρτώνται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στην 

αρχική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών/ανακοινώσεις. 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 12 Ιουλίου 2021, 12:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποβάλλουν τις  προσφορές τους στο e-mail της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμ. Προϋπολογισμού (oikgen@upatras.gr) και στον τίτλο του 

ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορούν οι προσφορές.  

 

O Αναπλ. Προϊστάμενος 

  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 Σπήλιος Α. Ρόδης - Ροδόπουλος 
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                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

  

 

 Συντηρήσεις οδοστρωμάτων και 

κλείσιμο λακκουβών σε οδούς 

εντός των εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών σε 

Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), 

Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο 

για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως 

του προϋπολογισμού 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

& ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.000,00 €  

Φ.Π.Α.: 2.160,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 11.160,00 €  

   

Προθεσμία περαίωσης: 1 έτος (365 ημερ. ημέρες) ή μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ 

 

Πηγή χρηματοδότησης: 2020 ΣΕ 54600035 Υποέργο2 

  

CPV: 45233141-9 

 

 

 

Πάτρα, 17.06.2021 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του 

Τμήματος Περιβάλλοντος Χώρου και 

Εξωτερικών Εγκαταστάσεων 

 

 

Φώτιος Σκιαδάς 

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 
 
  





Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

 

 Συντηρήσεις οδοστρωμάτων και 

κλείσιμο λακκουβών σε οδούς εντός 

των εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών σε Πάτρα 

(Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, 

Μεσολόγγι, Αγρίνιο για ένα έτος ή 

έως εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

& ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων και κλείσιμο 

λακκουβών σε οδούς εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Πάτρα (Ρίο και 

Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.  

Στα σημεία που τα οδοστρώματα έχουν ρωγμές ή λακκούβες θα επισκευαστούν αναλόγως των 

βλαβών ως παρακάτω: 

 Ρωγμές με άνοιγμα < 3 mm η συντήρηση θα γίνει με σφράγιση/ πλήρωση αυτών με 

τροποποιημένη άσφαλτο. 

 Ρωγμές με άνοιγμα < 3 mm μεγάλης έκτασης, - απλή ασφαλτική επάλειψη. 

 Ρωγμές > 3 -5 mm με μικρή ή μεγάλη έκταση οι ρωγμές θα ανοιχτούν με ειδικό κόφτη βάσης 

10 – 15 mm και πλάτους 10 - 15 mm για την απομάκρυνση των σαθρών τεμαχίων ασφ/τος 

καθαρίζονται, θερμαίνονται και πληρούνται με ελαστομερή άσφαλτο ή ψυχρό 

ασφαλτόμιγμα. 

 Ρωγμές με άνοιγμα πολύ > 5 mm φρεζάρονται σε βάθος 10 - 20 mm, θέτουμε ελαστομερή 

άσφαλτο και επάνω διαστρώνουμε μονόκκοκα αδρανή (6 mm περίπου) για δημιουργία 

αντιολισθηρής επιφάνειας. 

 Αποκατάσταση - επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων οιουδήποτε πάχους.  

Σε σημεία όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη λακκουβών, θα γίνει τοπική επέμβαση με την αφαίρεση του 

σαθρού τμήματος διάστρωση θραυστού υλικού βάσης (3Α), όπου απαιτείται και τέλος πλήρωση με 

ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ασφαλτική προ επάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης) σύμφωνα με 

τις ΕΤΕΠ05-03-11-04 και ΕΤΕΠ 05-03-03-00. Όπου είναι εφικτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

ψυχρή άσφαλτος για το κλείσιμο των λακούβων. 

 Αποκατάσταση- επισκευή χωμάτινων κεντρικών δρόμων οιουδήποτε πάχους . 

Σε σημεία των κεντρικών χωμάτινων δρόμων της Παν/λης και εφόσον παρουσιασθούν λακκούβες 

σε αυτά θα γίνει τοπική επέμβαση με την αφαίρεση του σαθρού τμήματος, διάστρωση θραυστού 

υλικού βάσης (3Α)με η χωρίς μηχανικά μέσα ,διάστρωση σε πάχη έως 20 εκ. και διαβροχή και 

συμπύκνωση εφόσον χρειασθεί.  

Γενικώς λακκούβα εννοείται επιφάνεια μικρότερη ή ίση του 1μ2 οιουδήποτε βάθους. 

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που απαιτούνται(προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση κ.λ.π.) 

για την εκάστοτε βλάβη καθώς και η εργασία επισκευής τους. 





Η επισκευή των επικίνδυνων για την κυκλοφορία λακκούβων θα γίνεται εντός 24ώρου από την 

στιγμή που θα ειδοποιηθεί ο ανάδοχος με κάθε πρόσφορο τρόπο (προφορική εντολή, γραπτή εντολή, 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.). 

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες επισκευής των οδοστρωμάτων και των χωμάτινων δρόμων θα 

εκτελούνται εφόσον υπάρχει και σχετικό αίτημα σε όλες τις πόλεις στις οποίες υπάρχουν 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών όπως σε Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, 

Μεσολόγγι και Αγρίνιο. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με όλους τους κανόνες της Τέχνης και της επιστήμης, βάσει των 

παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με την έγκριση της επίβλεψης. Κατά την εκτέλεσή τους 

θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας από τον ανάδοχο. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να λάβει γνώση των όρων και συνθηκών του έργου και να αποδεχθεί αυτά 

πλήρως. Ο ανάδοχος μετά το πέρας των εργασιών υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές 

(εκσκαφές κ.λπ.) και να παραδώσει τον χώρο καθαρό με δική του μέριμνα και δαπάνη 

απομακρύνοντας τα άχρηστα υλικά εκτός Πανεπιστημίου. 

Τα άχρηστα προϊόντα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα συγκεντρωθούν 

και θα μεταφερθούν σε χώρο ΕΚΤΟΣ του χώρου καθαρισμού , με ευθύνη και δαπάνες του 

αναδόχου. 

Η προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος (365 ημερολογιακές 

ημέρες) ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. 

 

Πάτρα, 17.06.2021 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του 

Τμήματος Περιβάλλοντος Χώρου και 

Εξωτερικών Εγκαταστάσεων 

 

 

Φώτιος Σκιαδάς 

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

  





Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

 

 Συντηρήσεις οδοστρωμάτων και 

κλείσιμο λακκουβών σε οδούς εντός 

των εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών σε Πάτρα 

(Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, 

Μεσολόγγι, Αγρίνιο για ένα έτος ή 

έως εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

& ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή μονάδας  

(€) 
Δαπάνη 

(€) 

1. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη εφόσον 

απαιτηθεί. 
m 2,00  

2. Τοπική επισκευή με ασφαλτική προεπάλειψη, 

ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα κ.λπ 

για ρηγματώσεις ρωγμές κάθετες η εγκάρσιες 

παραμορφώσεις, αυλακώσεις οδοστρώμματος. 

m
2
 15,00  

3. Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων οιουδήποτε πάχους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται η προμήθεια ,μεταφορά και 

τοποθέτηση των υλικών επι τόπου του έργου κατά 

τα λοιπά όσα αναφέρονται στην Τεχνική 

περιγραφή. 

m
2
 25,00  

4. Πλήρωση λακουβών με θραυστό υλικό λατομείου 

3Α. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια 

,μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών επι τόπου 

του έργου κατά τα λοιπά όσα αναφέρονται στην 

Τεχνική περιγραφή. 

m
2
 22,00  

5. Για τις μετακινήσεις εκτός Πατρών στα 

αναφερόμενα Παραρτήματα του Πανεπιστημίου 

Πατρών, υπολογίζεται Ημερήσια Αποζημίωση 

μετακίνησης του Αναδόχου για το μεταφορικό 

μέσο και το συνεργείο του (διόδια εθνικών οδών, 

εισιτηρίων γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, χιλιομετρική 

αποζημίωση, κλπ.) θα αποζημιώνεται με τα 

αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές 

κατά την περίοδο εφαρμογής της Σύμβασης. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αποζημίωση 

ΠΑΤΡΑ - 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 50 

€  

ΠΑΤΡΑ - 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ: 30 

€  

ΠΑΤΡΑ - 

ΑΓΡΙΝΙΟ: 60 € 

 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 9.000,00 

   ΦΠΑ 24% 2.160,00 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

11.160,00 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από την αγορά. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται 

παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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