
 
 

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ – 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  
 

 

                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

                 

Χρόνος Διατήρησης 

 

Βαθμός Ασφαλείας  

 

Πάτρα 26/08/2021 

 

Αρ. Πρωτ.:  6162 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 

26334  ΠΑΤΡΑ 

Τηλέφωνο: 2610369419 

Πληρ.: Ε. Καραγεωργίου 

e-mail: karageor@uop.gr 

Προς :       Προς: SARP 

 
Κοιν.: Κάθε ενδιαφερόμενο 

  

ΘΕΜΑ «Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης με αριθμό 9/2021» 

 

Σε απάντηση του υπ’ αρίθμ. 6085/23-8-2021 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω επί 

των ερωτημάτων που έχουν τεθεί. 

Στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης αναφέρεται ότι,  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επαληθεύσουν με 

δική τους ευθύνη την παρακάτω ενδεικτική περιγραφή, έκταση και μορφή των χώρων και ιδιαίτερα 

των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις αντίστοιχες πόλεις. 

1. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ΟΑΕΔ που βρίσκεται στην οδό τέρμα Καραϊσκάκη στην 

Τρίπολη της ομάδας 1 – Πανεπιστημιακή Μονάδα Τρίπολης, ανέρχεται σε 1.200 τ.μ. Από 

προφανή παραδρομή δεν συμπεριλήφθηκε το εργαστήριο – αίθουσα, επιφάνειας 390 τ.μ.  

2. Στην ομάδα 2 – Πανεπιστημιακή Μονάδα Καλαμάτας, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

που βρίσκεται στο παλαιό στρατόπεδο, λόγω της χωροταξικής ιδιαιτερότητας, θεωρείται ως ένα 

ενιαίο κτίριο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον Αντικάλαμο, αποτελούνται από 

τρία κτίρια και τον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο. Κατά συνέπεια θα κατατεθούν προσφορές 

για κάθε κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο ξεχωριστά. 

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της διακήρυξης, Ο 

οικονομικός φορέας οφείλει (ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής) να έχει επιτυχώς υλοποιήσει 

και ολοκληρώσει, αντίστοιχα έργα αθροιστικά (σε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) στα 

τελευταία τρία (3) χρόνια, σύμφωνα με το προκηρυσσόμενο, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν 

ύψος ίσου ή ανώτερου του 50% του αντικείμενο της ΟΜΑΔΑΣ ή ΟΜΑΔΩΝ (αθροιστικά) για την 

/ις οποία/ες είναι υποψήφιος ανάδοχος. Κατά συνέπεια η απαίτηση αφορά στο 50% του 



 
 

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ – 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  
 

συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης ανά ομάδα ή ομάδων (αθροιστικά) για τις οποίες 

είναι υποψήφιος ο οικονομικός φορέας, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος 

προαίρεσης. 

4. Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. έγκριση Γενικού Χημείου του Κράτους, σήμανση CE 

κ.α. 

5. Οι έξι (6) ομάδες στις οποίες υποδιαιρείται η σύμβαση, έχουν λάβει μοναδικό συστημικό 

αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής  είναι η υποβολή ξεχωριστής 

προσφοράς για κάθε ομάδα, με συνέπεια την υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε ομάδα ξεχωριστά. 

6. Από τα καθοριζόμενα, στο Παράστημα Ι, Α2 αναλυτικό πρόγραμμα καθαρισμού, αλλά και στο 

Παράρτημα ΙΙ, Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, το ανυψωτικό μηχάνημα που απαιτείται για 

τον καθαρισμό των υαλοπινάκων οφείλει να διαθέτει ο ανάδοχος και να το λειτουργεί όταν 

απαιτείται με δικά του έξοδα. Σε περιπτώσεις δε, που απαιτείται ειδικό γερανοφόρο όχημα για 

ύψος που δεν καλύπτει το ανυψωτικό μηχάνημα, τότε τα έξοδα θα βαρύνουν το Πανεπιστήμιο. 

  

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών  
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