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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Τσόγκα Ειρήνη   
Τηλ. Επικοινωνίας.: 2610 996648
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: oikcontracts@upatras.gr

                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

2.500,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ / Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.&Ε. του  Πανεπιστημίου 

Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο: «Εργασίες 

επισκευής και συντήρησης στον περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ 

και Πληροφορικής» (ΚΩΔ: EM 006). 

ΠΗΓΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Π.Δ.Ε. ΠΔΕ 2020ΣΕ54600035 (Υποέργο 2)

Αρμόδιος για Πληροφορίες:Παναγιώτης Λεβιθόπουλος, τηλ. 2610996659, email: takislev@upatras.gr

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών αναρτώνται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στην 
αρχική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών/Ενημέρωση /ανακοινώσεις: 

https://www.upatras.gr/category/news/oikonomika/upovolh-prosforwn/

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 9 Σεπτεμβρίου 2021, 12:00μ.

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

Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων 

(oikcontracts@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

mailto:oikcontracts@upatras.gr
mailto:pintela@upatras.gr
https://www.upatras.gr/category/news/oikonomika/upovolh-prosforwn/
mailto:oikcontracts@upatras.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     18.817,50 €

Γ.Ε. & Ο.Ε (18%):   3.387,15 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):   3.330,70 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ:   2.000,00 €

Φ.Π.Α. 24% :  6.608,48 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.).: 34.143,83 €

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:  εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ : ΠΔΕ 2020ΣΕ54600035 (Υποέργο 2)

CPV: 45259000-7, 45112000-5, 45112730-1

Πάτρα   2/08/2021

Ο  συντάξας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 

Τμήματος Μελετών 

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στον 
περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου του Τμ. 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η περιγραφή των εργασιών για τον 

καθαρισμό και συντήρηση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του νέου κτιρίου του τμήματος 

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην νοτιοδυτική πλευρά του περιβάλλοντος χώρου υπάρχουν μπάζα τα οποία προέρχονται από 

προηγούμενες εργολαβίες και τα οποία θα πρέπει να αφαιρεθούν. (Άρθρο 1)

Τα υγιή υλικά θα μεταφερθούν στον αδιαμόρφωτο χώρο (σκάμα) και θα επιχωθεί ο χώρος, πίσω από 

το κτίριο Δ και Β3, με διαβροχή και συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 

δονητικές πλάκες (Άρθρο 2 - 4).

Τα υπόλοιπα υλικά θα μεταφερθούν χώρους εκτός Πανεπιστημιουπόλεως σε πιστοποιημένους 

χώρους.

Επίσης θα διαμορφωθεί δρόμος πλάτους 5μ. δίπλα από το τοιχείο αντιστήριξης που υπάρχει 

ανάμεσα στον Κτίριο των Η/Υ και το ΙΤΥ, μέχρι την ράμπα προς το υπόγειο και θα οδηγεί στο 

parking – είσοδο. 

Αφού διαστρωθεί με μηχανικά μέσα ο δρόμος και διαμορφωθούν τα πρανή ανάντη του ΙΤΥ, θα γίνει 

διαβροχή και συμπύκνωση με οδοστρωτήρα. Τέλος θα κατασκευαστεί στρώση ελάχιστου πάχους 30 

cm από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα 

κλπ). με  διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων. 

(Άρθρο 3)

Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τα υφιστάμενα δίκτυα Η/Μ και οπτικών ινών τα οποία διέρχονται 

υπόγεια στα σημεία που θα γίνουν εργασίες.

Το παρτέρι που ευρίσκεται εντός του αίθριου του κτιρίου, αφού καθαριστεί από μπάζα, θα 

διαστρωθεί με κηπευτικό χώμα πάχους 20 εκ. (Άρθρο 5). 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα  2/08/2021

«Εργασίες επισκευής και συντήρησης στον 
περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου του Τμ. 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών
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Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω εργασίες, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και 

απομάκρυνση αυτών σε χώρους εκτός Πανεπιστημιούπολης Πατρών.

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής που επί ποινή 

αποκλεισμού παρατίθενται και εξειδικεύονται παρακάτω:

• Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν εργολήπτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα 

ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά οιασδήποτε τάξης σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 και 

• εμπειροτέχνες οικοδομικών έργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων 

εφόσον έχουν τη δυνατότητα βάσει προϋπολογισμού.

• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην 

οποία να δηλώνεται ότι:

o αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσης,

o τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν είναι αληθή,

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του 

δοθεί ειδική εντολή από την Δ/νουσα τα έργα Υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις 

απολογιστικές εργασίες περιλαμβάνεται και το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των 

αποβλήτων από εσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312Β/2010), την Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 - Μέτρα και όροι για 

τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης και 

εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ, του Ν.4042/2012 – 

Ποινική Προστασία Περιβάλλοντος, την Εγκύκλιο 11/19-06-2017 του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών σχετικά με τη Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), την απόφαση του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» με ΑΔΑ 

6ΓΤ246Ψ8ΟΖ-8Τ4.

• Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ 

στοιχείων για την αποφυγή ζημιών. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου υποχρεούται να 

διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την 

προώθησή του έργου.  

• Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων λόγω 

εσφαλμένου εκ μέρους του χειρισμών και είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική 

του δαπάνη (εργασία, υλικά, μικροϋλικά κ.λπ.). 
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• Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει και να συνεργάζεται με τους εγκατεστημένους 

εργολάβους στον ίδιο χώρο και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους των 

συνεργείων του. 

• Oι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει 

των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με έγκριση της επίβλεψης. 

• Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις διατάξεις και κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων 

στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του Πανεπιστημίου ή σε οιοδήποτε τρίτο και για τη λήψη 

μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών 

του υποχρεώσεων όπως είναι:

o Οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων.

o Οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του.

o Οι δαπάνες φθοράς ή συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή μίσθωσης εργαλείων ή συσκευών ή 

οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

o Οι δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις.

o Οι δαπάνες καταμετρήσεων και δοκιμών.

o Οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω  ατυχημάτων ή απολύσεων και εν γένει ζημιών στο 

προσωπικό του ή σε πράγματα αυτού.

o Οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, οφειλομένων σε 

υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του.

o Οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν γένει ζημιών σε προσωπικό του 

Πανεπιστημίου Πατρών ή σε οιονδήποτε τρίτο ή σε πράγματα αυτών, οφειλομένη σε υπαιτιότητά 

του ή του προσωπικού του.

o Γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη, για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

• Για την καλή εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου και την πιστή τήρηση των όρων 

της Σύμβασης, θα προσκομιστεί με την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του ποσού 

της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, η οποία και θα επιστραφεί μετά την έγκριση του πρακτικού της 

Επιτροπής Παραλαβής.

• Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τον χώρο εργασίας 

καθαρό απαλλαγμένο από απορρίμματα με δικές του φροντίδες και δαπάνες, τα δε άχρηστα υλικά να 

τα μεταφέρει εκτός Πανεπιστημίου δαπάνες του. 
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Χρόνος περαίωσης της εργολαβίας υπολογίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πάτρα   2/08/2021

Ο  συντάξας

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc

Ο Αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών 

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο 1ο:
ΝΑΟΔΟ Α01 Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, 

τύρφης και λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, 

σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για 

το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα 

ορυγμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον, 

- η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην 

εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),

- η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης, 

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, 

- οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε 

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες 

στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για 

φυτικά, ή πλεονάζοντα,

- οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο 

απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, 

καθώς και διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο 

έργο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
     ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 0,66

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα  2/08/2021

«Εργασίες επισκευής και συντήρησης στον 
περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου του Τμ. 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών
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Άρθρο 2ο:

NAOIK 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των 

άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή 

και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 " Επανεπιχώσεις 

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

            (Αριθμητικώς): 4,50.

Άρθρο 3ο:

NAOIK 20.20 Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου (αδρανή 

οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των 

υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς 

μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με 

οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού 

από οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 15,70

Άρθρο 4ο:

ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης 

φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του 

αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 0,90

Άρθρο 5ο:

ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν 
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απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm 

και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 8,50

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πάτρα  2/08/2021

Ο  συντάξας

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc

Ο Αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών 

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Είδος Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος Δαπάνη

1. Εκσκαφή χαλαρών εδαφών m3 0,66 5.500,00 3.630,00

2. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

m3 4,50 2.000,00 9.000,00

3. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου

m3 15,70 300,00 4.710,00

4. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών 
με μηχανικά μέσα

m3 0,90 1.500,00 1.350,00

5. Προμήθεια κηπευτικού χώματος m3 8,50 15,00 127,50

Σύνολο εργασιών 18.817,50
Γ.Ε. & Ο.Ε (18%) 3.387,15

22.204,65
Απρόβλεπτα (15%) 3.330,70

25.535,35
Απολογιστικά 2.000,00

27.535,35
Φ.Π.Α. (24%) 6.608,48

Σύνολο 34.143,83

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πάτρα  2/08/2021

Ο  συντάξας

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc

Ο Αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών 

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  M.Sc

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα  2/08/2021

«Εργασίες επισκευής και συντήρησης στον 
περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου του Τμ. 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών
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