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ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών     
               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων 
καθώς και της Διενέργειας Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 
Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Καθαριότητα εξωτερικών χώρων και συντήρηση 
πρασίνου και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις 
πόλεις Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Μεσολόγγι, Αγρίνιο και  Αμαλιάδα διάρκειας δύο ετών» με 
δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους.

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  98106/15.12.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο

  Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 109/16.12.2022 συνεδρίασή του, 
αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων καθώς και της Διενέργειας Ανοιχτής Ηλεκτρονικής 
Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την 
«Καθαριότητα εξωτερικών χώρων και συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων των 
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Μεσολόγγι, 
Αγρίνιο και  Αμαλιάδα διάρκειας δύο ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης για την ως άνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων 
τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (903.695,88 €) με Φ.Π.Α. 
24 %  (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 728.787,00€ και Φ.Π.Α.: 174.908,88€).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων 
εξήντα τριών  ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (602.463,92€) με Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 
Φ.Π.Α.: 485.858,00€ και ΦΠΑ: 116.605,92€).

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων μιας χιλιάδων, διακοσίων τριάντα ενός 
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (301.231.96€) με Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 
242.929,00€ και Φ.Π.Α.: 58.302,96€).

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά έτος με Φ.Π.Α. είναι :

- έτος 2023 : 163.167,31 ευρώ

- έτος 2024 : 301.231,96 ευρώ και

- έτος 2025 : 138.064,65 ευρώ και επιπλέον με προαίρεση 163.167,31 ευρώ, σύνολο: 301.231,96 
ευρώ 

-έτος 2026: με προαίρεση,  138.064,65 ευρώ.
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Τρόπος διενέργειας: Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 
ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Καθαριότητα εξωτερικών χώρων και συντήρηση πρασίνου και 
εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Πάτρα (Ρίο και 
Κουκούλι), Μεσολόγγι, Αγρίνιο και  Αμαλιάδα διάρκειας δύο ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ενός 
έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.

Πηγή χρηματοδότησης: ΚΑΕ 0849Α

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
                                                                                                       

                                                                                                      Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                                                                                      
                        
                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων 
   και Τεχνολογιών Πληροφορικής 
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων    
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