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ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για: «Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας (πρώην Μηχανικών 
Περιβάλλοντος)» (Π.99/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών 

Έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 93149/02-12-2022 (ΑΔΑ: 6Ι9Γ469Β7Θ-ΥΓΝ  , ΑΔΑΜ: 22REQ 011722124)  

΄Έγκριση του Αντιπρύτανη.
2. τις διατάξεις των άρθρων 50 και 53, του Ν.4782/2021 όπως ισχύουν.

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Πρόσκληση για παροχή 
υπηρεσιών στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας (πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος)» (Π.99/2022) 
σύμφωνα με τo συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 07/12/2022 και ώρα 15:00.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Αειφορικής Γεωργίας (πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος),  Πανεπιστήμιο Πατρών, 
Αγρίνιο

Προϋπολογισμός:   6.810,00   Ευρώ με Φ.Π.Α.,
Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός ΚΑΕ: 0419Α  

 Αρμόδιος για Πληροφορίες: Φ. Κουτελιέρης,  Ν. Κούτσιας,    τηλ:  2641074196,      2641074201, 
email:fcoutelieris@upatras.gr  ,  nkoutsia@upatras.gr

mailto:mklotsa@upatras.gr




Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την προσφορά τους στο e-mail της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προγραμματισμού - Προϋπολογισμού (oikgen@upatras.gr) και στον 
τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορά η προσφορά του. 
Οι προσφορές θα ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει πρακτικό με την 
εισήγησή της επί των προσφορών. Το εν λόγω πρακτικό θα επικυρωθεί με έγκριση ανάθεσης  του  
Αντιπρύτανη, η οποία και θα κοινοποιηθεί αρμοδίως σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Ο ανάδοχος με την κατακύρωση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, ενώ υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 
80 του ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή του.
 Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 

του ν. 4412/16) 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/16) 
 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό 

έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει/ουν ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, (κατά τα ισχύοντα στο 
άρθρο 93 του ν. 4412/16).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται 
από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη προσφέρων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ο προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης της υπηρεσία  ορίζεται σε τρείς (3 ) μήνες  από την ανάρτηση του 
συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

O Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης – Ροδόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στις ακόλουθες υπηρεσίες 
I. Υπηρεσίες μηχανογράφησης (εισαγωγής γεγονότων πυρκαγιών σε πληροφοριακή και 

γεωγραφική βάση δεδομένων) από το βιβλίο Στατιστικής Πυρκαγιών των δασαρχείων του 
Νομού Λακωνίας (Γύθειο, Μολάοι, Σπάρτη).

II. Υπηρεσίες που αφορούν στην κατασκευή και εγκατάσταση συστήματος αισθητήρων 
(sensors) για την καταγραφή των ενεργειακών φορτίων που προκύπτουν από την πέδηση 
του ηλιακού οχήματος.

III. Υπηρεσίες που αφορούν στην κατασκευή, εγκατάσταση και ρύθμισης συστήματος 
αυτόματου alarm για τον έλεγχο υγρασίας και θερμοκρασίας.

IV. Υπηρεσίες που αφορούν στην καταγραφή και στατιστική επεξεργασίας μετεωρολογικών 
δεδομένων και δεδομένων φορτίου από τον εγκατεστημένο πειραματικό σταθμό.

του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΟΙ

I) Τα δεδομένα να εισαχθούν σε πληροφοριακή βάση δεδομένων, κατά προτίμηση σε 
Excel ή σε αντίστοιχη. Επίσης, τα δεδομένα να εισαχθούν σε γεωγραφική βάση 
δεδομένων, κατά προτίμηση σε ArcGIS (μορφή shape), και να συνδεθούν με την 
πληροφοριακή βάση δεδομένων.

II) Εγκατάσταση αισθητήρων καταγραφής ενέργειας. Τάση λειτουργίας 6V ή 12V. 
Πλήθος αισθητήρων: 4 + 1 εφεδρικός. Μόνιμη ενσύρματη επικοινωνία με φορητό 
υπολογιστή μέσω λογισμικού που θα αναπτυχθεί και εγκατασταθεί μαζί με τους 
αισθητήρες (ο Η/Υ δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά).

III) Εγκατάσταση διπλών αισθητήρων (θερμοκρασία, υγρασία). Τάση λειτουργίας 6V. 
Πλήθος αισθητήρων: όσοι απαιτούνται για την κάλυψη του χώρου. Μόνιμη ενσύρματη 
επικοινωνία με υπολογιστή μέσω λογισμικού που θα αναπτυχθεί και εγκατασταθεί μαζί 
με τους αισθητήρες (ο Η/Υ δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά).

IV) Τα δεδομένα να εισαχθούν σε πληροφοριακή βάση δεδομένων, κατά προτίμηση σε 
Excel ή σε αντίστοιχη. Επίσης, να γίνει πλήρης ατατιστική επεξεργασία τους 
(κατανομές ανά ημέρα, μήνα, έτος).

Έγκυρες θεωρούνται οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο και των τεσσάρων 
αντικειμένων των αιτούμενων υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

I) Αρχείο Excel με δεδομένα. Αρχείο shape file για ArcGIS
II) 4 αισθητήρες εγκατεστημένοι στο όχημα. Επίδειξη λειτουργίας καταγραφής και 

αποθήκευσης δεδομένων.
III) Αισθητήρες εγκατεστημένοι στον χώρο. Επίδειξη λειτουργίας καταγραφής και 

αποθήκευσης δεδομένων.
IV) Αρχείο Excel με δεδομένα (πρωτογενή και στατιστικώς επεξεργασμένα).





ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προϋπολογισμός:  5.491,94 €
Φ.Π.Α.  (24%):              1.318,06 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.): 6.810,00 €
Προθεσμία περαίωσης : Τρεις  (3) μήνες από την ανάρτηση του 

συμφωνητικού στο  ΚΗΜΔΗΣ
                                                                             
Πηγή χρηματοδότησης:             Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 0419Α

Αρμόδιος για Πληροφορίες: Φ. Κουτελιέρης ,  Ν.  Κούτσιας ,  τηλ: 26410 74196, 
26410 74201,  email:fcoutelieris@upatras.gr 
nkoutsia@upatras.gr

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ν. Κούτσιας 
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