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                                                         ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

                                                                                                      
Μίσθωσης δίκλινων δωματίων για την κάλυψη αναγκών στέγασης φοιτητών 

Παν/μιου Πατρών 

 

       Η παρούσα αφορά τις προδιαγραφές και τους απαραίτητους όρους μίσθωσης 

δίκλινων δωματίων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης φοιτητών του Πανεπιστημίου 

της Πάτρας. 

      Τα δίκλινα αυτά δωμάτια θα είναι σε ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα που 

καλύπτουν τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές. 

      Η προσφορά αφορά 50 συνολικά δίκλινα δωμάτια για την εξασφάλιση στέγασης 100 

φοιτητών του Παν/μιου Πατρών. 

      Αποδεκτές γίνονται και προσφορές  που εξασφαλίζουν μικρότερο αριθμό δωματίων 

αφού παρέχεται η δυνατότητα στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η  εξασφάλιση των απαιτούμενων 100 

κλινών να γίνει σε περισσότερα του ενός, ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα. 

      Σε κάθε περίπτωση η επιλογή θα γίνεται  με βάση την οικονομικότερη προσφορά και 

με την προϋπόθεση τήρησης των λοιπών όρων της παρούσης. 

      Επίσης αποδεκτές γίνονται και προσφορές κλινών σε μονόκλινα δωμάτια χωρίς όμως 

διαφοροποίηση τιμής σε σχέση με το κόστος  κλίνης στο δίκλινο δωμάτιο. 

      Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική δυνατότητα θα υπάρξει σταδιακή απορρόφηση 

των οικότροφων από τη Φοιτητική Εστία Πάτρας , η δε πληρωμή θα είναι απολογιστική 

ανά μήνα, με βάση τις πραγματικές συνθήκες  χρήσης  των δωματίων  και την υπογραφή 

πρωτοκόλλου παραλαβής ,από αρμόδια επιτροπή της ΦΕΠ. 

     Το κάθε δίκλινο δωμάτιο θα έχει δυο κρεβάτια, δυο κομοδίνα, δυο καρέκλες, 

ντουλάπα, τουαλέτα πλήρη (w.c.), τουαλέτα με καθρέπτη (γραφείο). Επίσης θα 

εξασφαλίζεται δωρεάν πρόσβαση  στο Internet μέσω ασύρματου (wi-fi) ή ενσύρματου 

δικτύου. 

      Το δωμάτιο θα διαθέτει επίσης σύστημα κλιματισμού (ψύξη - θέρμανση). 

      Τα ξενοδοχεία ή τα κτιριακά συγκροτήματα θα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 

του Παν/μιου Πάτρας (πόλη Πάτρας και περιοχή Ρίου) σε σημείο που θα εξασφαλίζεται 

η εύκολη σχετικά πρόσβαση προς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , για την  μετακίνηση  



 

 

 

των οικότροφων  από και προς το Πανεπιστήμιο. Επίσης θα διατίθεται ικανοποιητικός 

χώρος στάθμευσης ποδηλάτων, δικύκλων και μικρού αριθμού ΙΧ. 

       Η περίοδος ενοικίασης αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ( ενδεικτικά από 

1/11/14  έως 30/6/15)  εκτός των εορταστικών περιόδων, με την υποχρέωση εξασφάλισης 

της προσωρινής αποθήκευσης των προσωπικών ειδών των φοιτητών χωρίς καμία 

αποζημίωση.. 
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