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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη  

Τρίπολη 22 131 

Τηλ: 2710 372141, 2710 372143 

Φαξ: 2710 230005 

Email: sofia@uop.gr 

 

Τρίπολη  26-6-2020 
Αρ. Πρωτ.: 5820   

 
 

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

http://uop.gr 

 

CPV :  35121600-4 Επιγραφές 
 
H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη  

Α) Το υπ΄αριθμ.3803/29-4-2020 αίτημα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ 20REQ006635073 

Β) Την υπ΄αριθμ.284/5-6-2020 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ: 6ΘΞΓ469Β7-ΓΟΗ & 
ΑΔΑΜ 20REQ006827632 

Γ) Τον Ν.4412/2016 το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 
Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
 
 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και την 
τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

Η τιμή της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 20.000,00 € ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 24.800,00 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  24%,  και παρουσιάζεται αναλυτικά 
παρακάτω στο Παράρτημα Ι (Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ) 
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Η δαπάνη καλύπτει τον Κωδικό  1000-1400-1410,1413 του Τακτικού Προϋπολογισμού  του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  
Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.  
Η παράδοση των ειδών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός  
 
Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες 
προσφορές στην παρακάτω διεύθυνση  
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη  
Τ.Κ 22131, Τρίπολη 

ή να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

Εmail: 

1. Υπεύθυνη δήλωση (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας ) όπου αναγράφει τα εξής : 

m.kaisaris@teipel.gr 
Αρμόδιος :  Μιχ.Καίσαρης 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 6/7/2020 και ώρα 14:00 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 υποβάλλεται  
από τους συμμετέχοντες : 
 

 
α. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και 
ανεπιφύλακτα  
 
Επιπλέον υποβάλλεται :  
 
2. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα (του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ). 
 
 
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να  του ανατεθεί η σύμβαση, πριν την 
ανάθεση πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών 
παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια 

προς απόδειξη της μη συνδρομής των 
λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό )  
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επιτροπή παραλαβής  και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο 
βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

 

Η Αν Προϊσταμένη  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
 

Σοφία Σταυροπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός  
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1. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Τρίπολη, 29/4/2020 

Αρ. Πρωτ.:3793 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Κατόπιν της συγχώνευσης του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την 
ίδρυση νέων τμημάτων, προκύπτει η ανάγκη για την αλλαγή ή και την τοποθέτηση νέων 
πληροφορικών πινακίδων στα κτίρια των Σχολών και των Τμημάτων  

Αναλυτικότερα προβλέπονται τα παρακάτω : 

 
i. Αποξήλωση 2 υπαρχουσών πινακίδων 

ii. Στοκάρισμα και βάψιμο του τοίχου 
iii. Κατασκευή και τοποθέτηση  πινακίδας με λεκτικό “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με 

ανάγλυφα μεταλλικά γράμματα με ηλεκτροστατική βαφή, ύψος γραμμάτων 40cm, βάθος 
5cm. 

iv. Κατασκευή και τοποθέτηση Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 90cm, βάθος 3cm ανάγλυφο 
και ενσωμάτωση σε βάση από Plexiglass πάχους 1cm. 

 
2. ΦΟΙΤHΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ  

 
v. Αποξήλωση υπάρχουσας πινακίδας 

vi. Στοκάρισμα και βάψιμο του τοίχου 
vii. Κατασκευή και τοποθέτηση  πινακίδας με λεκτικό “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” και 

“ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ”  με ανάγλυφα μεταλλικά γράμματα με ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 30cm, βάθος 5cm. 

viii. Κατασκευή και τοποθέτηση Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 80cm, βάθος 3cm ανάγλυφο 
και ενσωμάτωση σε βάση από Plexiglass πάχους 1cm. 

 
3. ΣΠΑΡΤΗ (ΟδοςΠλαταιών και &ΣταματικήςΒαλιώτη ) 

 
i. Αποξήλωση υπάρχουσας πινακίδας “ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ” 

ii. Κατασκευή και τοποθέτηση  πινακίδας με λεκτικό “ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ”  με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με ηλεκτροστατική βαφή, ύψος γραμμάτων 11cm, βάθος 2cm. 

 

4. ΣΠΑΡΤΗ (θέση ΚΛΑΔΑ) 
 

iii. Κατασκευή και τοποθέτηση  πινακίδας με λεκτικό “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με 
ανάγλυφα μεταλλικά γράμματα με ηλεκτροστατική βαφή, ύψος γραμμάτων 30cm, βάθος 
5cm. 

iv. Κατασκευή και τοποθέτηση Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 50cm, βάθος 3cm ανάγλυφο 
και ενσωμάτωση σε βάση από Plexiglass πάχους 1cm. 

v. Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας σε Plexiglass πάχους 1cm διαστάσεων 244x122cmμε 
αυτοκόλλητα γράμματα PVC στην είσοδο της σχολής 
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5. ΤΡΙΠΟΛΗ ( θέση  ΟΑΕΔ) 
 

i. Κατασκευή και τοποθέτηση  πινακίδας με λεκτικό “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με 
ανάγλυφα μεταλλικά γράμματα με ηλεκτροστατική βαφή, ύψος γραμμάτων 35cm, βάθος 
5cm. 

ii. Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας με λεκτικό “University of the Peloponnese” με 
ανάγλυφα μεταλλικά γράμματα με ηλεκτροστατική βαφή, ύψος γραμμάτων 18cm, βάθος 
3cm. 

iii. Κατασκευή και τοποθέτηση Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 80cm, βάθος 3cm ανάγλυφο 
και ενσωμάτωση σε βάση από Plexiglass πάχους 1cm. 

 
6. ΤΡΙΠΟΛΗ  –(θέση πρώην 4 Πεδίο Βολής ) 

 
i. Κατασκευή και τοποθέτηση  πινακίδας με λεκτικό “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με 

ανάγλυφα μεταλλικά γράμματα με ηλεκτροστατική βαφή, ύψος γραμμάτων 35cm, βάθος 
5cm. 

ii. Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας με λεκτικό “University of the Peloponnese” με 
ανάγλυφα μεταλλικά γράμματα με ηλεκτροστατική βαφή, ύψος γραμμάτων 18cm, βάθος 
3cm. 

iii. Κατασκευή και τοποθέτηση Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 90cm, βάθος 3cm ανάγλυφο 
και ενσωμάτωση σε βάση από Plexiglass πάχους 1cm. 

iv. Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας σε Plexiglass πάχους 1cm διαστάσεων 122x122cm 
με αυτοκόλλητα γράμματα PVC στην είσοδο της σχολής 
 

7. Εκτύπωση εικαστικών θεμάτων σε καμβά με τελάρωμα σε ξύλινο σκελετό και 
τοποθέτηση αυτών  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
 

1. Αποξήλωση 2 πινακίδων 
2. Στοκάρισμα, βάψιμο του τοίχου 
3. Κατασκευή και τοποθέτηση  

πινακίδας με λεκτικό 
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 40cm, βάθος 5cm. 

4. Κατασκευή και τοποθέτηση 
Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 
90cm, βάθος 3cm ανάγλυφο και 
ενσωμάτωση σε βάση από 
Plexiglass πάχους 1cm. 

 

Κατ’  
αποκοπη 

1 4560,00 4560,00 

2 ΦΟΙΤHΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
 

1. Αποξήλωση πινακίδας 
2. Στοκάρισμα, βάψιμο του τοίχου 
3. Κατασκευή και τοποθέτηση  

πινακίδας με λεκτικό 
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” και 
“ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ”  με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 

Κατ’  
αποκοπη 

1 2880,00 2880,00 
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γραμμάτων 30cm, βάθος 5cm. 
4. Κατασκευή και τοποθέτηση 

Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 
80cm, βάθος 3cm ανάγλυφο και 
ενσωμάτωση σε βάση από 
Plexiglass πάχους 1cm. 

 
3 ΣΠΑΡΤΗ (ΟδοςΠλαταιών και 

&ΣταματικήςΒαλιώτη ) 
 

1. Αποξήλωση πινακίδας 
“ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ” 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση  
πινακίδας με λεκτικό 
“ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ”  με 
ανάγλυφα μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 11cm, βάθος 2cm. 

 

Κατ’  
αποκοπη 

1 330,00 330,00 

4 ΣΠΑΡΤΗ (θέση ΚΛΑΔΑ) 
 

1. Κατασκευή και τοποθέτηση  
πινακίδας με λεκτικό 
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 30cm, βάθος 5cm. 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση 
Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 
50cm, βάθος 3cm ανάγλυφο και 
ενσωμάτωση σε βάση από 
Plexiglass πάχους 1cm. 

3. Κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδας σε Plexiglass πάχους 1cm 
διαστάσεων 244x122cm με 
αυτοκόλλητα γράμματα PVC στην 
είσοδο της σχολής  

Κατ’  
αποκοπη 

1 2340,00 2340,00 

5 ΤΡΙΠΟΛΗ ( θέση  ΟΑΕΔ) 
 

1. Κατασκευή και τοποθέτηση  
πινακίδας με λεκτικό 
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 35cm, βάθος 5cm. 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδας με λεκτικό “University of 
the Peloponnese” με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 18cm, βάθος 3cm. 

3. Κατασκευή και τοποθέτηση 
Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 
80cm, βάθος 3cm ανάγλυφο και 
ενσωμάτωση σε βάση από 
Plexiglass πάχους 1cm. 

 

Κατ’  
αποκοπη 

1 3250,00 3250,00 

6 ΤΡΙΠΟΛΗ  –(θέση πρώην 4 Πεδίο Βολής ) 
 

Κατ’  
αποκοπη 

1 3650,00 3650,00 
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1. Κατασκευή και τοποθέτηση  
πινακίδας με λεκτικό 
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 35cm, βάθος 5cm. 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδας με λεκτικό “University of 
the Peloponnese” με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 18cm, βάθος 3cm. 

3. Κατασκευή και τοποθέτηση 
Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 
90cm, βάθος 3cm ανάγλυφο και 
ενσωμάτωση σε βάση από 
Plexiglass πάχους 1cm. 

4. Κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδας σε Plexiglass πάχους 1cm 
διαστάσεων 122x122cm 

5. με αυτοκόλλητα γράμματα PVC 
στην είσοδο της σχολής 

 
7 Εκτύπωση εικαστικών θεμάτων σε 

καμβά με τελάρωμα σε ξυλινο 
σκελετό και τοποθέτηση  

 

τ.μ. 39,867 75 2990,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     20000,00 
 Φ.Π.Α.   24% 4800,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     24800,00 
 

 Η συντάξασα 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

  

 
 

ΣΚΟΡΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 
 

ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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Α/
Α 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
 

1. Αποξήλωση 2 πινακίδων 
2. Στοκάρισμα, βάψιμο του τοίχου 
3. Κατασκευή και τοποθέτηση  

πινακίδας με λεκτικό 
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 40cm, βάθος 5cm. 

4. Κατασκευή και τοποθέτηση 
Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 
90cm, βάθος 3cm ανάγλυφο και 
ενσωμάτωση σε βάση από 
Plexiglass πάχους 1cm. 

 

Κατ’  
αποκοπη 

1   

2 ΦΟΙΤHΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
 

1. Αποξήλωση πινακίδας 
2. Στοκάρισμα, βάψιμο του τοίχου 
3. Κατασκευή και τοποθέτηση  

πινακίδας με λεκτικό 
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” και 
“ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ”  με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 30cm, βάθος 5cm. 

4. Κατασκευή και τοποθέτηση 
Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 
80cm, βάθος 3cm ανάγλυφο και 
ενσωμάτωση σε βάση από 
Plexiglass πάχους 1cm. 

 

Κατ’  
αποκοπη 

1   

3 ΣΠΑΡΤΗ (ΟδοςΠλαταιών και 
&ΣταματικήςΒαλιώτη ) 
 

1. Αποξήλωση πινακίδας 
“ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ” 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση  
πινακίδας με λεκτικό 
“ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ”  με 
ανάγλυφα μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 11cm, βάθος 2cm. 

 

Κατ’  
αποκοπη 

1   

4 ΣΠΑΡΤΗ (θέση ΚΛΑΔΑ) Κατ’  1   
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1. Κατασκευή και τοποθέτηση  

πινακίδας με λεκτικό 
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 30cm, βάθος 5cm. 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση 
Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 
50cm, βάθος 3cm ανάγλυφο και 
ενσωμάτωση σε βάση από 
Plexiglass πάχους 1cm. 

3. Κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδας σε Plexiglass πάχους 1cm 
διαστάσεων 244x122cm με 
αυτοκόλλητα γράμματα PVC στην 
είσοδο της σχολής  

αποκοπη 

5 ΤΡΙΠΟΛΗ ( θέση  ΟΑΕΔ) 
 

1. Κατασκευή και τοποθέτηση  
πινακίδας με λεκτικό 
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με 
ανάγλυφα μεταλλικά γράμματα 
με ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 35cm, βάθος 5cm. 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδας με λεκτικό “University of 
the Peloponnese” με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 18cm, βάθος 3cm. 

3. Κατασκευή και τοποθέτηση 
Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 
80cm, βάθος 3cm ανάγλυφο και 
ενσωμάτωση σε βάση από 
Plexiglass πάχους 1cm. 

 

Κατ’  
αποκοπη 

1   

6 ΤΡΙΠΟΛΗ  –(θέση πρώην 4 Πεδίο Βολής ) 
 

1. Κατασκευή και τοποθέτηση  
πινακίδας με λεκτικό 
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 35cm, βάθος 5cm. 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδας με λεκτικό “University of 
the Peloponnese” με ανάγλυφα 
μεταλλικά γράμματα με 
ηλεκτροστατική βαφή, ύψος 
γραμμάτων 18cm, βάθος 3cm. 

3. Κατασκευή και τοποθέτηση 
Σήματος “ΠΕΛΟΠΑΣ”, διάμετρος 
90cm, βάθος 3cm ανάγλυφο και 
ενσωμάτωση σε βάση από 
Plexiglass πάχους 1cm. 

4. Κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδας σε Plexiglass πάχους 1cm 

Κατ’  
αποκοπη 

1   
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διαστάσεων 122x122cm 
5. με αυτοκόλλητα γράμματα PVC 

στην είσοδο της σχολής 
 

7 Εκτύπωση εικαστικών θεμάτων σε 
καμβά με τελάρωμα σε ξυλινο 
σκελετό και τοποθέτηση  

 

τ.μ. 39,867   

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      
 Φ.Π.Α.   24%  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      
 

 

Ολογράφως : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

                                                                             Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα  
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