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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ     

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

        
Γηεχζπλζε: Αθαδεκατθνχ Γ. Κ Βιάρνπ, Σ.Κ. 22100 Σξίπνιε 
Πιεξνθνξίεο: Γ. Αλδξηαθνπνχινπ   
Σει.: 2610326221, email: dandria@uop.gr 

  

 Τρίπολη 09-12-21  

 Αρ. Πρωτ. 9651  

 

       ΠΡΟ:  1. Απνζηνιόπνπινο Αλδξέαο 

          Γεσξγίνπ αρίλε 17, ΠΑΣΡΑ 

          Σει: 6932572582 

          email: apostan@hotmail.com 

         2. Αδακόπνπινο Γεώξγηνο 

                    Μαξθηαλνχ & Μειέαγξνπ,  

                    Κξχα Ιηεψλ 

                    Σει: 69322265431  

          email adamopoulosg@hotmail.com  

        3. Κνξέληεο Γεώξγηνο 

         Αγ. Ισάλλε Πξάηζηθα 36,  ΠΑΣΡΑ 

         Σει: 6945546205 

         email: nfo@korentis.gr   

       ΚΟΙΝ:  Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

       Email: meletes@central.tee.gr 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 
 Γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΔΛ/ΝΗΟΤ ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ» εθηηκψκελνπ 
πξνυπνινγηζκνχ 23.296,95 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

 
 (CPV453100000-3 Δξγαζίεο Ηιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ» 

 
Η Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, 

Έρνληαο ππφςε : 

 
1. Σνλ Ν.4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 
&Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 
 
2. Σνλ Ν. 4782/2021(Φ.Δ.Κ. 36/Β΄/9-3-21), «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ 
πγεία». 
 

mailto:dandria@uop.gr
mailto:apostan@hotmail.com
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mailto:nfo@korentis.gr
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3. Σν ππ΄ αξηζκ. 7816/15-10-2021 αίηεκα ηεο ππεξεζίαο καο κε ΑΓΑΜ 21REQ009630074, πνπ 

αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ««Δξγαζίεο επηζθεπήο βιαβψλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πει/λήζνπ ζηελ Πάηξα.» 

4. Σελ αξηζκ. 2/06-12-2021 Απφθαζε πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, 

πλεδξίαζε 205ε κε ΑΓΑ: ΧΘΞΦ469Β7Γ-Γ06. 

5. Σελ ππ΄ αξηζκ. 9579/07-12-2021 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο / Έγθξηζε Γαπάλεο ( 

ΑΓΑ: Φ55N469B7Γ-ΣΦΑ, ΑΓΑΜ: 21REQ009684408 2021-12-07) γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ 

πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε 

δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 494/07-12-2021 

 

    αο πξνζθαινχκε λα ππνβάιεηε πξνζθνξά, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε  ησλ 

εξγαζηψλ «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ 

ΩΜΑΣΩΝ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΔΛ/ΝΗΟΤ ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ», ζχκθσλα κε ην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι «ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 23.296,95 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. 

   Σν ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι,  θα καηαηίθεηαι ζυμπληρωμένο ή 

αποζηέλλεηαι με ζυζηημένη επιζηολή ηαχυδρομικά ζηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Παλ/κίνπ Πει/λήζνπ / Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Πάηξαο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε ζην 

εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ: 

                                                                Πξνο:        

                            Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ/ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

                Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Πάηξαο 

                                Θενηνθνπνχινπ 3 -5  Σ.Κ 26334,  Πάηξα 

                                              

Αξκφδηνο: Παλαγηψηα Αζαλαζνπνχινπ, ηει. Δπηθνηλσλίαο: 2610-326221, email: pathanas@uop.gr  

    

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  γηα ηηο εξγαζίεο: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΔΛ/ΝΗΟΤ ΣΗΝ 

ΠΑΣΡΑ» 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο/σλ:  είλαη ε 16/12/2021 θαη ώξα 
11:00.π.κ.  
 

Οθείιεηε λα ππνβάιεηε καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

 

1.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ  

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ: 

α) Σελ κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

  

β)  Πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο  (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021) 

 

mailto:pathanas@uop.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-74-αποκλεισμός-οικονομικού-φορέα/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-23-αποκλεισμός-οικονομικού-φορέα/
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γ) Γελ έρεη θεξπρηεί έθπησηνο θαη δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη φηη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ φπσο επίζεο θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 

 

δ) Όηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο κειέηεο, ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ, ησλ φξσλ ηεο 

ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

ε)  Ο ίδηνο ή ειεγρφκελν απφ απηφλ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ηνπ 

άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, γηα δηάζηεκα δψδεθα (12) 

κελψλ. 

 

Η Τ.Γ. ζα είλαη ζεσξεκέλε από Γεκόζηα Αξρή ή κέζσ ηνπ www.gov.gr θαη ζα αλαθέξεη ην 

παξαπάλσ ππνγξακκηζκέλν θείκελν.  

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ 

ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 

ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε 

απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: α) ζηηο 

πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) 

θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα 

πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο 

δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε 

λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016). 

 

2. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο θαη αλαιήςεηο δεκνζίσλ 

έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ.. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο απφ ηα 

νπνία πξνθχπηεη φηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Απφ 

ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη 

ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα θάζε λόκηκε ρξήζε θαη εθηόο είζπξαμεο θαη εθηόο  

κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο θόξσλ.  

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (2 θαη 3) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν 

ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο,  εθφζνλ έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, 

φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019. 

 

http://www.gov.gr/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-80-αποδεικτικά-μέσα-άρθρο-60-της-οδη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-43-τροποποίηση-διατάξεων-του-ν-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-43-τροποποίηση-διατάξεων-του-ν-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-79α-υπογραφή-ευρωπαϊκού-ενιαίου-ε/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-80-αποδεικτικά-μέσα-άρθρο-60-της-οδη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-73-λόγοι-αποκλεισμού-άρθρο-57-παράγ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-80-αποδεικτικά-μέσα-άρθρο-60-της-οδη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-43-τροποποίηση-διατάξεων-του-ν-44122016-2/
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4. Πνηληθφ κεηξψν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ (εθόζνλ ππάξρεη θαη είλαη ζε 3κελε ηζρύ, 

δηαθνξεηηθά ζα ιεθζεί ππόςε ε ππεύζπλε δήισζε). 

 

5. Αληίγξαθν πηπρίνπ Μ.Δ.Δ.Π.  (α΄.75 παξ.2 θαη α΄.76 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην α’ 24 ηνπ 

λ.4782/21) ή  Ννκαξρηαθνύ Μεηξώνπ, ή Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, 

γηα έξγα θαηεγνξίαο ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

 

Ή άιια πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα δχλαηαη λα απαηηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, πάληα ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016 θαη ζηνλ Ν. 4782/2021. 

 

Η ηζρχο ηεο/ησλ πξνζθνξάο/σλ είλαη γηα 120 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 

Κξηηήξην αλάζεζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) γηα ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο. 

 

 Υξεκαηνδόηεζε:  

Η δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ΚΑΔ:0000-0800-0870,0879 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή 

ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ», ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, (CPV:453100000-3, «Δξγαζίεο Ηιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ»). 

 

εκεηψλεηαη φηη δε ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ πξνζθιήζεθαλ 

λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. (άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ 

Ν.4782/2021). 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΤΣΑΝΗ  

 

Καζεγεηήο  ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΣΗ  

 

 

 

 

 

 
πλεκκέλα: 

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι:  «ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: «ΣΔΤΥΟ ΜΔΛΔΣΗ» 

     
 

Γεκνζηφηεηα 
Η παξνχζα Αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί: 
1. ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο www.uop.gr      
2. Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ-ΚΗΜΓΗ (http://www.eprocurement.gov.gr) 
3. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Δ. 

 

http://www.uop.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
       ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΟΟΣΗΣΑ πλνιηθή ηηκή 
ρσξίο 

Φ.Π.Α……% 

πλνιηθή ηηκή κε 
Φ.Π.Α……% 

 

 
 

 

 
χκθσλα κε ην «ΣΔΤΥΟ 
ΜΔΛΔΣΗ» 

 
 

 

 

 

ΣΔΜ. 1 

  

 
 

 
 

 
 

  

ΣΙΜΗ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ      Αξηζκεηηθώο: ……………………………..€ 

                                 

    Οινγξάθσο: ………………………………………………………………………………………….€ 

 

                                                                     

Σφπνο / Ηκεξνκελία 

 

 
 

 
Τπνγξαθή /ζθξαγίδα ζπκκεηέρνληα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ 

ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ » 
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