
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπόδειγμα 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Παναγιώτης Γεωργίου 
Τηλ. Επικοινωνίας.: 2610 969035
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: pgeorg@upatras.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

από 2.500,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ 

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

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

«Συντήρηση - επισκευές εδράνων σε αίθουσες του campus του Πανεπιστημίου στο 

Μεσολόγγι»  (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-11). 

ΠΗΓΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Π.Δ.Ε. 22020ΣΕ54600035. 

Αρμόδιος για Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Βασίλης, Τηλ.: 2610- 969083, E-mail : 
argirop@upatras.gr 

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

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 31 Σεπτεμβρίου 2021, 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποβάλλουν τις  προσφορές τους στο e-mail του Τμήματος  

Κατάρτισης & 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
α.α

Αικατερίνη Κατσαρού

mailto:argirop@upatras.gr
mailto:oikcontracts@upatras.gr


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
«Συντήρηση - επισκευές  εδράνων   
σε αίθουσες  του campus του 
Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΣ:  ΠΑΝ/ΛΗ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Κωδικοί  CPV:  45422100-2, 
45213352-5, 45214400-4

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ: 
Π.Δ.Ε. 2020 ΣΕ 54600035

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Πρόκειται για  Συντήρηση - επισκευές  εδράνων   σε αίθουσες  του campus του Πανεπιστημίου στο 
Μεσολόγγι»   που  κρίνονται να εκτελεσθούν ως απαραίτητες για την ασφαλή και άρτια λειτουργία των  
εγκαταστάσεων  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναλυτικότερα  απαιτείται  να  γίνουν  τα   εξής : 

Σε  αρκετές  αίθουσες  του  κτιρίου  Κ24  - ΝΕΑ  ΣΔΟ  υπάρχουν  κατεστραμμένα   έδρανα  
(καθίσματα. Πλάτες  , αναλόγια , μηχανισμοί   ανάκλισης )  τα  οποία   απαιτείται  να επισκευασθούν   
εν όψει   των  μαθημάτων  που θα αρχίσουν  τον  ερχόμενο  Σεπτέμβριο 
Στις  αίθουσες  αυτές  θα  γίνει  αποξήλωση  όλων  των  κατεστραμμένων  εδράνων (καθίσματα. 
Πλάτες, αναλόγια, μηχανισμοί   ανάκλισης)  και απομάκρυνσή τους    εκτός  κτιρίου . 
Στην  συνέχεια  θα  γίνει  τοποθέτηση   νέων  εδράνων   στις  θέσεις  αυτών  που  αποξηλώθηκαν  έτσι  
ώστε  οι  αίθουσες  να  είναι  πλήρεις  και  έτοιμες  για  να λειτουργήσουν.
Τα  νέα  έδρανα  θα  έχουν  μεταφερθεί  στα   κτίρια    στο   Μεσολόγγι     από  τις  εγκαταστάσεις  του  
Πανεπιστημίου  στην  Αμαλιάδα με ενέργειες του Πανεπιστημίου.
Ο  Ανάδοχος  επίσης   θα πρέπει   να   προμηθευθεί  με  δική του  ευθύνη    και  να  τοποθετήσει    30  
πλαινά  έδρανα    σε  όποιες   σειρές   εδράνων  χρειάζεται   
Εκτιμάται  ότι  θα  αποξηλωθούν και   στην  συνέχεια     θα  τοποθετηθούν  150  νέα  έδρανα   
(καθίσματα. Πλάτες  , αναλόγια , μηχανισμοί   ανάκλισης ) 

Κόστος  εργασιών :
 
-  Εδρανα   150 Χ  15  ευρώ (πλήρες  εδρανο δηλ  κάθισμα-πλάτη-αναλόγιο ) =2250 ευρώ
-  Πλαινά  έδρανα  30 τεμ Χ 45  ευρώ  =1350  ευρώ

Σύνολο: 3.600,00 €

Υλικά  και  τοποθέτηση  πλήρους  κατασκευής  και  σε  πλήρη  και  σωστή  λειτουργία   
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τους χώρους καθαρούς από περιττά υλικά, μπάζα κ.λ.π μετά το τέλος των  
εργασιών, τα οποία θα μεταφερθούν   εκτός   κτιρίων  εργασιών  
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος απαιτείται να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας  για την αποφυγή ατυχήματος.    

Χρόνος περαίωσης της εργολαβίας υπολογίζεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες, 

                                                 ΔΙΚΑΙΩΜΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα     συμμετοχής   έχουν   φυσικά    ή  νομικά  πρόσωπα    με  εμπειρία   στην  εγκατάσταση  
εδράνων   που  θα  αποδεικνύεται   με  βεβαιώσεις  τελευταίου  έτους 
Ο  υποψήφιος  ανάδοχος   θα  πρέπει να  προσκομίσει  υπεύθυνη  δήλωση  περί  συμφωνίας  με  όλους   
τους  όρους  της  παρούσας   τεχνικής   περιγραφής. Σε  αυτή  θα  αναγράφεται   ότι   έχει ενημερωθεί 
για  όλες  τις  εγκαταστάσεις.



                                   Γενικοί Όροι  - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ     

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των 
παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς 
πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ.) και με την έγκριση της επίβλεψης. 
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνουν δε κάθε 
εργασία, υλικά και μικρούλικά όπου απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά, 
εκτός από τα υλικά που αναφέρονται ότι θα προμηθεύονται από την συντήρηση. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει γνώση των λοιπών όρων και συνθηκών του έργου και να αποδεχθεί 
αυτά πλήρως. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να φροντίσει για την 
ασφάλεια των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να αποκαταστήσει τυχόν ζημίες (διανοίξεις 
οπών, αποξηλώσεις, κλπ.), να καθαρίσει τον χώρο από τα υλικά των καθαιρέσεων και να μεταφέρει 
αυτά σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη με δική του μέριμνα και δαπάνη.
 Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων
για την αποφυγή ζημιών στους χώρους των κτιρίων.
 Όλες οι εργασίες ,θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία των κτηρίου. 
Επίσης ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών  υποχρεούται να διευκολύνει την 
εκτέλεση των εργασιών εντός του αυτού χώρου, άλλης εργολαβίας και να παρέχει κάθε συνεργασία 
αναγκαία για την προώθησή της. 
Τα αποξηλωθέντα υλικά θα απομακρύνονται με ευθύνη του αναδόχου σε χώρο εκτός  κτιρίων  
εργασιών    και  σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και ο χώρος θα παραδίδεται καθαρός.  

 Πάτρα…19.... /…07.. /2021
                                                                                          Θεωρήθηκε  

                              Ο   Συντάξας                      Ο  αν. Προϊστάμενος    της  Διεύθυνσης  
                                                                        Λειτουργίας   &  Συντήρησης   Εγκ/σεων

        
                    Αργυρόπουλος  Βασίλης                         Αθανάσιος  Παν .  Γιαννόπουλος

  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                             Μηχανολόγος  Μηχανικός 



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
«Συντήρηση - επισκευές  εδράνων   σε αίθουσες  
του campus του Πανεπιστημίου στο 
Μεσολόγγι»

  ΚΑ   Π.Δ.Ε. 2020 ΣΕ 54600035

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΣ:  ΠΑΝ/ΛΗ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Κωδικοί  CPV  45422100-2 & 45213352-5                                  
& 45214400-4

ΠΙΝΑΚΑΣ     ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.600,00 €        

Φ.Π.Α. 864,00  €    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.)              4.464,00 € 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (15) ημέρες   από την ανάθεση

ΠΗΓΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΠΔΕ   ΚΑ   2020  ΣΕ54600035  
                                                                                           (ΥΠΟΕΡΓΟ-3)

                                                                                                        

                                                                                                               
                              

     Πάτρα   19 . /…07.. /2021
                                                                                                            Θεωρήθηκε  

                              Ο   Συντάξας                              Ο  αν. Προϊστάμενος    της  Διεύθυνσης  
                                                                               Λειτουργίας   &  Συντήρησης   Εγκ/σεων

        
                    Αργυρόπουλος  Βασίλης                                Αθανάσιος  Παν .  Γιαννόπουλος

  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                             Μηχανολόγος  Μηχανικός 



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
      «Συντήρηση - επισκευές  εδράνων   
σε αίθουσες  του campus του 
Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι»

 ΚΑ   Π.Δ.Ε. 2020 ΣΕ 54600035

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΣ:  ΠΑΝ/ΛΗ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
 Κωδικοί  CPV  45422100-2 
&45213352-5    & 45214400-4

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α Ένδειξη  Εργασιών Ποσότητα Αξία σε
(€)

Δαπάνη σε
(€)

1  «Συντήρηση - επισκευές  εδράνων   σε αίθουσες  
του campus του Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι» 
όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή 

Τεμ. 1 3600,00  3600,00   

Δαπάνη 3600,00       

ΦΠΑ 24% 864.00         
Συνολική Δαπάνη 4464,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περιλαμβάνονται οι παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην του 
Φ.Π.Α.

Πάτρα    19… /…07.. /2021
                                                                                                         Θεωρήθηκε  

                   Ο   Συντάξας                                            Ο  αν. Προϊστάμενος    της  Διεύθυνσης  
                                                                                 Λειτουργίας   &  Συντήρησης   Εγκ/σεων

        
                    Αργυρόπουλος  Βασίλης                                     Αθανάσιος  Παν .  Γιαννόπουλος

  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                             Μηχανολόγος  Μηχανικός 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ     ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΙΚΟΝΑ  1  -  Σειρές    κατεστραμμένων  εδράνων   

ΕΙΚΟΝΑ 2   Πλαινο   τμήμα   σειράς  εδράνων  
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