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Η Εταιρεία Αξιοποίησης & ∆ιαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου Α.Ε. έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.∆.  83/84 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου …….» 

2. Την Β2/1287/23.04.1997 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΝΠ∆∆: αρ. φύλλου 68) «Περί εκλογής Πρύτανη 
και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου» 

3. Το Π.∆. 432/81 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την κοινή Υ.Α. 1679/Β-826/22.08.1996 

4. Τον Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις» 

5. Τις κοινοτικές Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου των ΕΚ και 97/52/ΕΚ/13.10.1997 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου των ΕΚ «Περί δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών», 
όπως αυτές ισχύουν και έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 

6. Το Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/04.12.1996) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» όπως σήµερα 
ισχύει 

7. Τις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης Β1/819/20.12.88 (ΦΚΕ 920/21.12.1988 τ.β’) 

8. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α. 

9. Τον Ν. 2576/98 περί ∆ήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης 

10.  Το Π.∆. 166/1988  «Ίδρυση Ειδικού Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου για την Αξιοποίηση και 
∆ιαχείριση ……..Πανεπιστηµίου Αιγαίου» 

11. Την απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου µε αριθµό 11/05.02.2004 µε την οποία ανατίθεται στην 
Εταιρεία το έργο της καθαριότητας των κτιρίων της Πανεπιστηµιακής Μονάδας της Μυτιλήνης. 

12. Την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε αριθµό 142/14.02.2005 µε την οποία εγκρίνεται η 
ανάληψη από την Εταιρεία των Υπηρεσιών Καθαρισµού των κτιρίων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

13. Την απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου µε αριθµό 38/17.02.2005 µε την οποία επιβεβαιώνεται η 
µεταφορά των σχετικών πιστώσεων στην Εταιρεία  

14. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας µε αριθµό 14/07.07.2005 µε την οποία 
συγκροτείται νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

15. Την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε αριθµό 147/29.09.2005 µε την οποία 
επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισµός της καθαριότητας 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Προκήρυξη Ανοιχτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη προσφορά για σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού των κτιρίων του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 
 
Ηµεροµηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού ορίζεται η 16η ∆εκεµβρίου 2005 και ώρα 11.00π.µ. στα 
γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος 
Πανεπιστηµίου, κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 
 
 
 
Αρ. Πρωτ. 2256                                                   Ηµεροµηνία Σύνταξης : 11.11.2005 
 
 
 
Ανοιχτός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού των κτιρίων 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 
 
Η Εταιρεία Αξιοποίησης & ∆ιαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου Α.Ε., προκηρύσσει ανοιχτό 
δηµόσιο διαγωνισµό, µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού Κτιρίων του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα χρόνο µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο έτη (µε ετήσια 
αξιολόγηση).   
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης για ένα (1) χρόνο ανέρχεται στο ποσό των 66.300 Euro, 
συµπεριλαµβανοµένου στο ποσό αυτό του ΦΠΑ 13%.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από τον κ. Ν. Κρυσταλλίδη, Εταιρεία Αξιοποίησης και 
∆ιαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, κτίριο ∆ιοίκησης, 1ος όροφος, 
Μυτιλήνη, τηλ. 22510-36706. 

Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η ∆εκεµβρίου 2005 και ώρα 
12.00 

Οι προσφορές για τον διαγωνισµό αποστέλλονται / καταθέτονται στην διεύθυνση: Εταιρεία Αξιοποίησης 
και ∆ιαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη, 
«Ανοιχτός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των κτιρίων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου στη Μυτιλήνη», υπόψη κου Ν. Κρυσταλλίδη, τηλ. 22510-36706 και ώρες 10.00 – 13.00  

Ηµεροµηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού ορίζεται η 16η ∆εκεµβρίου 2005 και ώρα 11.00π.µ. 
στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος 
Πανεπιστηµίου, κτίριο ∆ιοίκησης, 1ος όροφος, Μυτιλήνη. 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας 

 
 
 
 

Καθ. Σωκράτης Κάτσικας 
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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  



   

               Σελίδα 5 από 27 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ..................................................................................................................... 6 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού .................................................................................. 6 
ΑΡΘΡΟ 2: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής .................................................................................. 6 
ΑΡΘΡΟ 3: Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης ............................................................... 6 
ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος Λήψης Εγγράφων του ∆ιαγωνισµού .......................................................... 6 
ΑΡΘΡΟ 5: ∆ικαίωµα Συµµετοχής.............................................................................................. 7 
ΑΡΘΡΟ 6: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ..................................................................................... 7 
ΑΡΘΡΟ 7: Ενώσεις Προσφερόντων ......................................................................................... 9 
ΑΡΘΡΟ 8: Τρόπος Υποβολής Προσφορών............................................................................ 10 
ΑΡΘΡΟ 9: Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης.......................................................... 11 
ΑΡΘΡΟ 10: Τιµές Προσφορών ............................................................................................... 11 
ΑΡΘΡΟ 11: Η Ισχύς των Προσφορών .................................................................................... 11 
ΑΡΘΡΟ 12: Εγγύηση Συµµετοχής .......................................................................................... 12 
ΑΡΘΡΟ 13: ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ............................................................ 12 
ΑΡΘΡΟ 14: Ενστάσεις ............................................................................................................ 13 
ΑΡΘΡΟ 15: Αποτελέσµατα – Κατακύρωση ............................................................................ 13 
ΑΡΘΡΟ 16: Υπογραφή Σύµβασης  - Εγγυήσεις ..................................................................... 14 
ΑΡΘΡΟ 17: Πληρωµή – Κρατήσεις ......................................................................................... 14 
ΑΡΘΡΟ 18: Χρόνος Ισχύος Σύµβασης ................................................................................... 14 
ΑΡΘΡΟ 19: Τόπος Παροχής των Υπηρεσιών......................................................................... 15 
ΑΡΘΡΟ 20: Αξιολόγηση – παραλαβή  του έργου ................................................................... 15 
ΑΡΘΡΟ 21: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία ........................................................................... 15 
ΑΡΘΡΟ 22: Εναλλακτικές Προτάσεις ...................................................................................... 15 
ΑΡΘΡΟ 23: Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις .............................................................................. 16 
ΑΡΘΡΟ 24 : Αναπροσαρµογή Τιµών...................................................................................... 16 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ................................................................................... 17 
ΑΡΘΡΟ 1 : ∆ικαιολογητικά ...................................................................................................... 17 
ΑΡΘΡΟ 3: Οικονοµική Προσφορά .......................................................................................... 18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ........................................................................................... 19 
ΑΡΘΡΟ 2. Κριτήρια Αξιολόγησης  - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών .................................. 20 
ΑΡΘΡΟ 3 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης ......................................................................................... 20 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.................................................................. 21 
1. Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής ...................................................................................... 21 
2. Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.............................................................................. 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ........................................................................................... 23 
1. Εισαγωγή ........................................................................................................................ 23 
2.     Τεχνικές Προδιαγραφές................................................................................................... 23 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι............................................................................................................................................ 27 



   

               Σελίδα 6 από 27 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 
 
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο κεφάλαιο Ε. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 
Ι. Αναθέτουσα Αρχή  
 
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, η 
οποία λειτουργεί για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, η οποία στο εξής θα καλείται «η Εταιρεία». 

Η διεύθυνση της Εταιρείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι: 
Έδρα: 

Λόφος Πανεπιστηµίου – 81 100 Μυτιλήνη 
Τηλ. (+301) 22510 36706 
Fax (+301) 22510 36709 

 
Υποκατάστηµατα: 

    Βουλγαροκτόνου 30 – 114 72 Αθήνα 
Τηλ. (+321) 0 6492 216 
Fax (+321) 0 6492 499 

 
Μιχ. Λιβανού 5 – 82 100 Χίος 
Τηλ. (+301) 22710 35091 
Fax (+301) 22710 35865 

 
ΙΙ. Ορισµοί: 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου Α.Ε. 

2. Τεύχη του διαγωνισµού: τα Τεύχη που εκδίδονται για τους ενδιαφερόµενους / υποψήφιους 
διαγωνιζόµενους από την αναθέτουσα αρχή και περιέχουν τους όρους της Προκήρυξης, την 
περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισµός.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 3: Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης 
 
1. Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 

16 Νοεµβρίου 2005 

2. Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο στις 16 Νοεµβρίου 2005 και  
συγκεκριµένα στις τοπικές εφηµερίδες ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΕΑ και ∆ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ. 

3. Τα τεύχη της προκήρυξης στάλθηκαν για ενηµέρωση των µελών του Επιµελητηρίου Λέσβου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος Λήψης Εγγράφων του ∆ιαγωνισµού 
 
1. Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι τις 9 ∆εκεµβρίου 2005 και 

ώρα 12.00π.µ. 

2. Η διάθεση των αριθµηµένων τευχών του διαγωνισµού γίνεται από τον κ. Ν. Κρυσταλλίδη, Εταιρεία 
Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο 
∆ιοίκησης, 1ος όροφος, Μυτιλήνη, τηλ. 22510-36706 και ώρες 10.00 – 13.00. Η παραλαβή µπορεί να 
γίνει µε τους εξής τρόπους: 

Ι.  Αυτοπροσώπως από το αναφερόµενο Γραφείο της Εταιρείας: Οι ενδιαφερόµενοι προσέρχονται 
στο Γραφείο της Εταιρείας όπου παραλαµβάνουν τα τεύχη του διαγωνισµού.   



   

               Σελίδα 7 από 27 

ΙΙ. Μέσω εταιρείας ταχυµεταφοράς (ΕΛΤΑ ή ιδιωτική εταιρεία): Ο ενδιαφερόµενος επικοινωνεί 
γραπτά µε την Εταιρεία, µε τον κ. Ν. Κρυσταλλίδη, µέσω του  FAX  22510-36709 ή µέσω του e-
mail: nikoskr@aegean.gr  µε το οποίο ζητά την προκήρυξη, αναφέροντας την επωνυµία της 
Εταιρείας που ζητά την προκήρυξη, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax της και το 
ονοµατεπώνυµο κάποιου υπεύθυνου ο οποίος θα παραλάβει την Προκήρυξη. Το κόστος 
αποστολής της Προκήρυξης βαρύνει τον παραλήπτη. 

Η Εταιρεία δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την µη έγκαιρη παράδοση των τευχών του 
διαγωνισµού εφόσον αυτά αποστέλλονται ταχυδροµικά. 

ΙΙΙ   Με το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Με µήνυµα στη διεύθυνση : nikoskr@aegean.gr, που θα 
αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας (επωνυµία, δ/νση, τηλ., fax, e-mail) και θα ζητά την 
ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης. 

ΙV. Μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη διεύθυνση 
http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm. 

3. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό σελίδων 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Εταιρεία για να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης. 

4.  Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 

(α)  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που ασχολούνται 
µε την παροχή των ζητουµένων υπηρεσιών 

(β) Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο Άρθρο 7 του παρόντος τεύχους 

Στην παρούσα προκήρυξη, ο όρος «προσφέρων» αφορά τον υποψήφιο που παρέχει τις 
προαναφερθείσες υπηρεσίες. 

2. ∆εν γίνονται δεκτοί: 

(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ 
του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για παροχή υπηρεσιών στον Ελληνικό ∆ηµόσιο µε 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Εµπορίου) 

(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Εταιρεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, κατά 
περίπτωση. 

3. Η Εταιρεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της και 
ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά προσφέροντος, ο οποίος 
αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά: 

1. Οι Έλληνες Πολίτες 

(α) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 13 του κεφαλαίου Α της 
παρούσας. 

(β) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελµα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή 

mailto:nikoskr@aegean.gr
mailto:nikoskr@aegean.gr
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Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

(γ)  Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας. 

(δ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από 
το οποίο  να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

(ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων 
(δ) και (ε) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

2. Οι Αλλοδαποί 

(α) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 13 του Κεφαλαίου Α της 
παρούσας 

(β) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

(γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, και 
εγγραφής τους  στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις 

(δ) πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (δ) και (ε) 
του παραπάνω Άρθρου 6 παράγραφος 1. 

3. Τα Νοµικά Πρόσωπα 

Όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση (ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο) δικαιολογητικά των 
παραγράφων 6.1 και 6.2 εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο 
εγγράφου. 

4. Οι Ενώσεις Προσφερόντων 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην 
Ένωση 

5. Οι Συνεταιρισµοί 

(α) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 13 του Κεφαλαίου Α της 
παρούσας. 

(β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

(γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις  (δ) και (ε) του παραπάνω Άρθρου 6 παράγραφος 1. 

6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του υποψηφίου που 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους υποψηφίους που στη 
χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούµενου του γνησίου  της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

7. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσφερόντων ή συνεταιρισµός οφείλει εκτός από τα πιο 
πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει: 

(α) Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), του Νόµιµου Εκπροσώπου ότι η προσφορά 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 



   

               Σελίδα 9 από 27 

(β)  Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), του Νόµιµου Εκπροσώπου ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει 
ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει 
τους όρους υπό τους οποίους µπορεί να αναλάβει την παροχή των αναφεροµένων στην 
παρούσα προκήρυξη υπηρεσιών. 

 (γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), του Νόµιµου Εκπροσώπου ότι δεν έχει 
αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου και διαγωνισµού του ∆ηµοσίου στις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 5, παράγραφος 2. 

(δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), του Νόµιµου Εκπροσώπου ότι παραιτείται από 
κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή της Εταιρείας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της υπαναχώρησης ή της ακύρωσης του διαγωνισµού της 
Εταιρείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου . 

(ε)   Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι η προσφορά 
ισχύει για 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

(στ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) ότι το προτεινόµενο προσωπικό θα 
αποζηµιώνεται, ασφαλίζεται κλπ. από τον διαγωνιζόµενο. 

 

(ζ)    Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) ότι το προτεινόµενο προσωπικό θα πληροί τις 
προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για την καθαριότητα χώρων 

 
(η)    Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) όπου θα δηλώνεται ρητά η διαθεσιµότητα του 

προτεινόµενου προσωπικού  
 
(θ)    Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) όπου θα δηλώνεται ρητά ότι το προτεινόµενο 

προσωπικό θα είναι αποδεκτό από το Πανεπιστήµιο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, 
άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους και συµπεριφοράς  

 
(ι) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) όπου θα δηλώνεται ρητά ότι ο ανάδοχος 

αναλαµβάνει κάθε ευθύνη η οποία προκύπτει από αµέλεια ή πληµµελή εκτέλεση του έργου που 
έχει αναλάβει. 

 

 Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

8. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Ενώσεις Προσφερόντων 
 
1. Κάθε προσφέρων που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 

(δ) και (ε) του παραπάνω Άρθρου 6 παράγραφος 1. 

2. Η ένωση προσφερόντων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους υποψήφιους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το µέρος της 
προσφοράς ή του έργου που αναλαµβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναµίας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης 
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 
µε την ίδια τιµή. 

5. Εάν η παραπάνω αδυναµία προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβάσης τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύµβασης στο σύνολό της, µε την ίδια τιµή και τους 
ίδιους όρους. 
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6. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικαταστάτη του αδυνατούντος µέλους η οποία απαιτείται να εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Εταιρείας µετά από πρόταση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8: Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
 
Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν µε απόδειξη στην Εταιρεία 
Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο 
∆ιοίκησης, 1ος όροφος, Μυτιλήνη, µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 2005 και ώρα 12.00. Οι προσφορές που θα 
κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισµένες µέσα σε φάκελο µε την ένδειξη: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

που θα γίνει στις 16 ∆εκεµβρίου 2005 » 
 

που θα αναφέρει την Αναθέτουσα Αρχή (Εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου), την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. 

1. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται:  

α.  Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος περιέχει όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις  

β. Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

γ.  Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 

2. Οι επί µέρους φάκελοι των δικαιολογητικών, καθώς και της Τεχνικής και της Οικονοµικής προσφοράς 
θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3. Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή courier που να 
απευθύνεται στην Εταιρεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. 
Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φτάσουν στην Εταιρεία του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα. 

4. ∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία 
και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Πανεπιστήµιο έγκαιρα. 

5. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως 
αντιπροσφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

6. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας 
Επιτροπής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

7. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα. 

8. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον 
διαγωνισµό, η τεχνική προσφορά, και  η οικονοµική προσφορά θα κατατεθούν σε ένα αντίτυπο-
πρωτότυπο, τα οποία κατά την αποσφράγισή τους µονογράφονται από όλα τα µέλη της επιτροπής 
διαγωνισµού.   

9. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται 
µονολεκτικές απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, 
(COMPLIED) κτλ. Προσφορά µε, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς 
απαντήσεις θα αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 

10. Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και 
τυχόν συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα της προκήρυξης, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση 
οδηγίες. 

11. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κτλ. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από 



   

               Σελίδα 11 από 27 

τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο 
µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος του διαγωνισµού. 

12. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα 
συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε θα ληφθούν 
υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες, για 
τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο 
πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της 
έννοιάς τους. 

13. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων 
των όρων της προκήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της 
προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ’ αυτή. Εξ’ άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται 
βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου, και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του 
διαγωνισµού. 

14. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από 
το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κτλ) εκτός από εκείνους, 
που ρητά αποκρούονται ή τροποποιούνται µε την προσφορά. Μη αποδοχή όµως, όρων της 
προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς µπορεί να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο, όταν θα κριθεί η 
προσφορά, ή και λόγο πλήρους απορρίψεως αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 

15. Οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναλυτικές και σε αντιστοιχία µε την 
οµαδοποίηση των κτιρίων, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας 
προκήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 
 
1. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 

προκήρυξης κατά τη διάρκεια των σαράντα πρώτων ηµερών από την δηµοσίευσή της. Οι αιτήσεις 
παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου «Για το 
διαγωνισµό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στη Μυτιλήνη» 

2. Η Εταιρεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλους τους υποψηφίους 
που θα το ζητήσουν εγγράφως εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος των πέντε ηµερών. Η 
αποστολή της έγγραφης απάντησης εκ µέρους της Εταιρείας θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο εντός 
πέντε ηµερών από την επόµενη της εκπνοής του επιτρεπόµενου διαστήµατος υποβολής 
διευκρινιστικών ερωτήσεων . 

3. Κανένας προσφέρων δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 
εκ µέρους οποιουδήποτε  υπαλλήλου της Εταιρείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Τιµές Προσφορών  
 
1. Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν ετήσια παροχή υπηρεσιών. 

2. Στην προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως αµοιβές του προσωπικού που θα 
χρησιµοποιηθεί συµπεριλαµβανοµένων όλων των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού αυτού και ο 
τυχόν εξοπλισµός  που θα χρησιµοποιήσει ο προσφέρων για την καθαριότητα των κτιρίων. 

3. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατήσεων θα λαµβάνεται υπόψη για τη 
σύγκριση των προσφορών. 

4. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει 
η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για την Εταιρεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου αποτέλεσµα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: Η Ισχύς των Προσφορών 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµέρες από 

την εποµένη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 
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2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους υποψηφίους µπορεί να γίνει και µετά την 
λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

 
ΑΡΘΡΟ 12: Εγγύηση Συµµετοχής 
 
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού 
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ 
ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του προσφέροντος (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.). Για το σύνολο του προϋπολογισµού της παρούσης προκήρυξης το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής είναι τρεις χιλιάδες τριακόσια δεκαπέντε ευρώ (3.315 €). Εάν υποβληθεί επιµέρους 
προσφορά, σύµφωνα πάντα µε την οµαδοποίηση των κτιρίων, τότε η εγγυητική επιστολή θα αντιστοιχεί 
στο 5% του προϋπολογισµού δαπάνης καθαριότητας της οµάδας για την οποία θα υποβληθεί προσφορά.  

Συγκεκριµένα: 

ΟΜΑ∆Α ΚΤΙΡΙΟ 
ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

(1) 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
ΤΖΑΜΙΩΝ 

(1) 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
ΑΥΛΕΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ (2) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(3) 

ΠΡΟΫΠΟΛ. 
ΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

Α 

ΚΤΙΡΙΟ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΣΧΗ 5984,09 1332,08 1383,47 7537,5252 30.915,00 1.545,00 

Β ΞΕΝΙΑ Ι 3812,05 695 6800 5595,05 22.945,00 1.145,00 
Γ ΞΕΝΙΑ ΙΙ 2360,56 583,1 560 3033,26 12440,00 625,00 

               
  ΣΥΝΟΛΟ 12156,7 2610,18 8743,47 16165,8352 66.300,00 3.315,00 
 
(1): Λαµβάνεται συντελεστής βαρύτητας ίσος µε 1           
(2): Λαµβάνεται συντελεστής βαρύτητας ίσος µε 1/6      
(3): Με βάσει τους παραπάνω συντελεστές βαρύτητας και λαµβάνοντας υπόψη τη συχνότητα καθαρισµού, όπως αυτή 

περιγράφεται στο κεφ.Ε 
 

1. Οι εγγυήσεις συµµετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία 
των κρατών – µελών αυτό το δικαίωµα. 

2. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 

3. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Κεφαλαίου ∆ της 
παρούσας. 

4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προσφέροντες, στον οποίο θα κατακυρωθεί µέρος του 
διαγωνισµού αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής 
της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κατωτέρω 
Άρθρο 17, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη 
συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ της Εταιρείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µετά την έκδοση σχετικής απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

5. Η εγγύηση συµµετοχής ισχύει µέχρι την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και 
επιστρέφεται σ’ αυτούς µεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

6. Στην περίπτωση ένωσης υποψηφίων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού την 16η 

∆εκεµβρίου και ώρα 11.00π.µ., στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 1ος όροφος, Μυτιλήνη, παρουσία 
των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους. Όλοι οι 
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παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και 
των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή 
ανοίγει τον κυρίως φάκελο, το φάκελο των ∆ικαιολογητικών, το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, 
µονογράφει και σφραγίζει τα δικαιολογητικά και τα φύλλα της Τεχνικής Προσφοράς και ενδεχοµένως 
αποκλείει περιπτώσεις κατάφορης παραβίασης των όρων του διαγωνισµού. Για όλα τα παραπάνω η 
Επιτροπή κρατάει πρακτικά.  

2. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από 
την Επιτροπή ∆ιενέργειας και παραδίδεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

3. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των λοιπών στοιχείων της προσφοράς (∆ικαιολογητικά, Τεχνική Προσφορά). 

4. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση 
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

5. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης 
ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους ουσιώδης όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

6. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού δικαιούται να ζητήσει από τους προσφέροντες την 
κατάθεση δικαιολογητικών εάν κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης κατά την κρίση της αποδειχτεί ότι 
εκ παραδροµής απουσιάζουν και η έλλειψή τους δεν επηρεάζει την ουσία της προσφοράς. 

7. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όµως έχει το 
δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε 
το περιεχόµενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για 
τον υποψήφιο και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται 
γραπτά εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη 
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 14: Ενστάσεις 
 
1. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα σ’ αυτόν και της 

νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2522/08.09.1997, ΦΕΚ 178/08.09.1997) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15: Αποτελέσµατα – Κατακύρωση 
 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονοµικών) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης. 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και 
∆ιαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα 
ανάδοχο/ους. Αυτός/οι υποχρεούται/ουνται να προσέλθει/ουν µέσα στο χρόνο που ορίζεται από την 
ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας την 
προσήκουσα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Κανένας από τους προσφέροντες δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά 
την αξιολόγησή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ολόκληρη ή µέρος της. Σε περίπτωση που θα 
αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή  
οποιαδήποτε δικαστική συνδροµή. 

4. Η Εταιρεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δικαιούται στη βάση του έννοµου συµφέροντός της κατά την 
ελεύθερη κρίση της και αζηµίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται µερικώς ή ολικώς τις 
προσφορές ή να κατακυρώνει είτε το σύνολο, είτε τµήµα αυτής ή να κατακυρώνει µεγαλύτερη (έως 
30%) ποσότητα από τις υπηρεσίες του διαγωνισµού, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Γ. 
Επίσης δικαιούται  να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να 
υπαναχωρεί απ’ αυτόν, αζηµίως για το Πανεπιστήµιο. 
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5. Κριτήριο Κατακύρωσης είναι αυτό της Συµφερότερης Προσφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Κεφάλαιο Γ της προκήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 16: Υπογραφή Σύµβασης  - Εγγυήσεις 
 
1. Ο ή οι ανάδοχοι στους οποίους κατακυρώνεται η παροχή υπηρεσιών, είναι υποχρεωµένοι µέσα σε 

δέκα (10) µέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσµατος να προσέλθουν για να 
υπογράψουν τη σύµβαση του έργου. Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, χωρίς κάποιος 
ή κάποιοι από τους αναδόχους να παρουσιαστούν, το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου µπορεί να τον ή τους κηρύξει έκπτωτο ή έκπτωτους και να αποφασίσει την 
κατάπτωση υπέρ της Εταιρείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς να 
απαιτείται καµιά απολύτως  δικαστική ενέργεια. 

2. Στη σύµβαση θα προσαρτηθούν οι παρατηρήσεις της Εταιρείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, οι οποίες 
διατυπώθηκαν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µετά από 
σχετικά ερωτήµατα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κατά τη φάση της αξιολόγησης, καθώς και 
παρατηρήσεις που κρίνει αναγκαίες το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για τη διασφάλιση των 
συµφερόντων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και της καλής εκτέλεσης της/των σύµβασης/σεων. Οι 
παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συµβατικό αντικείµενο 
του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης. 

3. Ο ή οι ανάδοχοι, στους οποίους κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, είναι υποχρεωµένοι, το αργότερο ως 
την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσουν ο καθένας τους Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η 
οποία να καλύπτει σε euro ποσοστό 10% της συνολικής τιµής κατακύρωσης του έργου ή του 
τµήµατος του έργου που τους κατακυρώθηκε, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

4. Οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία 
των κρατών – µελών αυτό το δικαίωµα. 

5. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

6. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα του κεφαλαίου ∆ της 
παρούσας. 

7. Η απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής στον / στους ανάδοχο /χους 

8. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους αναδόχους κηρυχθεί /ουν έκπτωτος /οι, η Εταιρεία 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου απευθύνεται στον ή στους επόµενου /ους στην κατάταξη προσφέροντα /ες 
και ξεκινά την διαδικασία υπογραφής σύµβασης µε αυτόν /ους. 

 
ΑΡΘΡΟ 17: Πληρωµή – Κρατήσεις 
 
1. Το έργο χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

2. Η καταβολή της αποζηµίωσης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες θα γίνεται µηνιαία για κάθε ανάδοχο 
χωριστά και αφού προηγηθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, κατά το συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα, από την ειδική επιτροπή παρακολούθησης εργασιών που θα συγκροτηθεί για το 
σκοπό αυτό µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.   

3. Το συµφωνηµένο τίµηµα καταβάλλεται  τµηµατικά, σε δώδεκα (12) ισόποσες πληρωµές σε ευρώ, από 
τον επόµενο µήνα της υπογραφής της σύµβασης ανάθεσης των εργασιών καθαριότητας, σε κάθε 
ανάδοχο χωριστά. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 18: Χρόνος Ισχύος Σύµβασης 
1. Ο χρόνος ισχύος της Σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος µε µονοµερή ανανέωση από την Εταιρεία για 

άλλα δύο χρόνια. 
2. Η ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ανά 

δωδεκάµηνο και προ της ετήσιας ανανέωσης της σύµβασης. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, η Εταιρεία δικαιούται αζηµίως για αυτή να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

3. Η Σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί αζηµίως για την Εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε περίπτωση που: 
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- το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δε µεταφέρει στην Εταιρεία τις ανάλογες πιστώσεις 
- το Πανεπιστήµιο Αιγαίου ανακαλέσει την ανάθεση του έργου της καθαριότητας στην 

Εταιρεία 
 

 
ΑΡΘΡΟ 19: Τόπος Παροχής των Υπηρεσιών 
 
Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζονται τα κτίρια του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, όπως 
αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη. 

 
ΑΡΘΡΟ 20: Αξιολόγηση – παραλαβή  του έργου  
 
1. Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται καθηµερινά για 

κάθε οµάδα κτιρίων χωριστά από µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των 
εργασιών, που εξουσιοδοτείται από την 3µελή Επιτροπή Παρακολούθησης-Αξιολόγησης των 
παρεχοµένων υπηρεσιών καθαριότητας για την καθεµία από τις οµάδες κτιρίων και η οποία 
συγκροτείται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 
Το µέλος αυτό της Επιτροπής εισηγείται στην Επιτροπή Παραλαβής την παραλαβή  ή όχι του έργου 
του /των αναδόχων η οποία θα γίνεται µηνιαία µε την παραλαβή των υπηρεσιών που έχουν 
παρασχεθεί και την έκδοση Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών από τον/τους  ανάδοχο/ους.  

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο/οι ανάδοχος/οι δεν τηρούν τις συµβατικές τους 
υποχρεώσεις αρνείται να υπογράψει την παραλαβή των εργασιών,  συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης- 
µη  παραλαβής των εργασιών και παραπέµπει το θέµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει κατά πρώτον είτε να κάνει έντονη υπόδειξη στον ανάδοχο να τηρεί 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο κρίνει σε πλαίσια των αρµοδιοτήτων του. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να µην τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις η Εταιρεία του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης καθαριότητας 
της οµάδας των κτιρίων των οποίων την καθαριότητα ανέλαβε ο ανάδοχος και δεν τηρεί τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του. 

3. Για την παράταση της σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος µε τη σύνταξη 
ειδικής έκθεσης αξιολόγησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύο περίπου µήνες πριν από τη λήξη της 
σύµβασης. 

4. Αντισυµβατική ενδεικτικά λογίζεται η συµπεριφορά του αναδόχου εφόσον : α) ∆εν χρησιµοποιεί το 
αναγκαίο προσωπικό για κάθε κτίριο σε µόνιµη και καθηµερινή βάση, β) Το προσωπικό του δεν 
ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που η Εταιρεία θέτει µε την παρούσα (Κεφάλαιο 5, παράγρ. 2) γ) 
∆εν είναι συνεπής στις αναφερόµενες στην παρούσα διακήρυξη υποχρεώσεις του αναδόχου δ) Η 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του κρίνεται απαράδεκτη, ελλιπής, κλπ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 
 
1. Ο κάθε ανάδοχος του έργου και η Εταιρεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 
της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο προηγούµενο άρθρο. 

2. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια 
Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 

3. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά 
τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 
ΑΡΘΡΟ 22: Εναλλακτικές Προτάσεις 
 
1. ∆εν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
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2. Ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία 
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν 
υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

3. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονοµικές απαιτήσεις του διαγωνισµού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός 
αν θεωρούνται ευνοϊκές για την Εταιρεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 23: Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις 
 
1. Η Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στα κτίρια του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη θα γίνεται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη, όσα θα περιληφθούν στη σύµβαση και τις επί 
µέρους εντολές– οδηγίες της αρµόδιας ∆ιοικητικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου  στη Μυτιλήνη, τις 
διατάξεις περί προµηθειών του δηµοσίου για την καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστηµίου.    

2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των παρεχοµένων υπηρεσιών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Ε 
της παρούσας προκήρυξης. 

3. Επίσης η Εταιρεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον/τους 
ανάδοχο/ους, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός/οι δεν εκπληρώνει/ουν ή 
εκπληρώνει/ουν πληµµελώς τις συµβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζει/ουν ουσιώδη όρο της 
σύµβασης, µετά από πρόταση της Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής και απόφαση του 
Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 21 της Προκήρυξης. 

4. Ακόµη, σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του έργου, η Εταιρεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
διατηρεί το δικαίωµα µη καταβολής µέρους ή όλης της αποζηµίωσης που αφορά στο συγκεκριµένο 
έργο. 

5. Συγκεκριµένα, για την αποκατάσταση της ζηµιάς ή βλάβης, που θα προκληθεί από την πληµµελή 
εκτέλεση του έργου καθαριότητας των αναφερόµενων στην παρούσα κτιρίων, θα επιβάλλεται στον 
ανάδοχο, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αντίστοιχου ποσού ποινική ρήτρα, ανάλογα µε 
το είδος και το µέγεθος των παραλείψεων του, παρακρατούµενη από τη µηνιαία αµοιβή του. Σε 
περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται, διατηρουµένου του δικαιώµατος 
καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου. 

6. Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας) το έργο, πριν την ηµεροµηνία λήξεως του 
χρόνου σύµβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας (προς την Εταιρεία) ηµερησίως για 
κάθε ηµέρα διακοπής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης, ίσης µε το 1/30 της µηνιαίας 
αµοιβής του. 

Στην ανωτέρω περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, να προβεί σε 
απευθείας ανάθεση (µε ελεύθερη τιµή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να αξιώσει, από τον 
έκπτωτο ανάδοχο, την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιµής, παράλληλα µε την αξίωση για κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού. 
 

7. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 
παράγραφος 4, 5, και 6 του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» σε συνδυασµό µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 21 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 24 : Αναπροσαρµογή Τιµών 
 

1. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα χρόνο (µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια) 
κατά τη διάρκεια της οποίας ουδεµία αναπροσαρµογή της τιµής των συµφωνηθέντων γίνεται 
δεκτή.  

2. Η αναπροσαρµογή των τιµών της σύµβασης παράτασης δε δύναται να υπερβεί τον ετήσιο 
τιµάριθµο του µήνα που λήγει η σύµβαση.  

 
 
Άρθρο 25: Έξοδα δηµοσίευσης 
 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να έχουν την εξής µορφή και 
περιεχόµενο: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 : ∆ικαιολογητικά 
 
Στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα δικαιολογητικά που 
περιγράφονται στο Άρθρο 5 ανάλογα µε την περίπτωση του υποψηφίου 
 
Σηµειώνεται ότι δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 
 
Μέρος Α: Προτεινόµενος Τρόπος Λειτουργίας 
1. Στην προσφορά οι προσφέροντες θα πρέπει να περιγράψουν τη διαδικασία µε την οποία σκοπεύουν 

να εκτελέσουν τις ζητούµενες υπηρεσίες, το προσωπικό που θα διαθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο 
που απαιτεί η παρούσα Προκήρυξη.   

2. Σύντοµη περιγραφή του τρόπου εξασφάλισης της ποιοτικής εκτέλεσης των παρεχοµένων υπηρεσιών 
και του τρόπου αξιολόγησης αυτών. 

3. Οι προσφέροντες θα πρέπει να τεκµηριώσουν την εµπειρία τους στην εκτέλεση παρόµοιων έργων ή 
έργων συναφών που µπορούν να ληφθούν υπόψη ως εµπειρία για έργα καθαριότητας. 

4. Πίνακα, για τα Νοµικά πρόσωπα εν γένει,  µε το προτεινόµενο προσωπικό, ο οποίος θα συνοδεύεται 
από σύντοµο βιογραφικό του καθενός, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η σχετική εµπειρία και 
καταλληλότητα για την καθαριότητα δηµοσίων κτιρίων.  

5. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986): 

- Ότι το προτεινόµενο προσωπικό θα αµείβεται, αποζηµιώνεται, ασφαλίζεται κλπ. από τον  

διαγωνιζόµενο. 

- Όπου θα δηλώνεται ρητά και µε ακρίβεια η διαθεσιµότητα του προτεινοµένου  

προσωπικού. 

- Όπου θα δηλώνεται ρητά ότι το προτεινόµενο προσωπικό θα είναι αποδεκτό από το 
Πανεπιστήµιο εφόσον είναι ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς 
εργατικότητας, συνέπειας, ήθους και συµπεριφοράς.  

 
- Όπου θα δηλώνεται ρητά ότι ο ανάδοχος αναλαµβάνει κάθε ευθύνη η οποία προκύπτει από 

αµέλεια ή πληµµελή εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει. 
 

- Όπου θα δηλώνεται ρητά ότι η προσφορά ισχύει για 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού. 

 
- Όπου θα δηλώνεται ρητά ότι το προτεινόµενο προσωπικό θα πληροί τις προϋποθέσεις της 

ισχύουσας νοµοθεσίας για την καθαριότητα χώρων 
 

Στην τεχνική προσφορά πρέπει να αναφέρονται οι τυχόν επιπλέον υπηρεσίες που θα 
προσφέρουν.  

Μέρος Β: Στοιχεία Προσφερόντων 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν σαν ξεχωριστό κοµµάτι της τεχνικής προσφοράς τους και τα 
παρακάτω: 

(α) Για τα Νοµικά πρόσωπα , στοιχεία σχετικά: 

 αα.    Με την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική ικανότητά τους και συγκεκριµένα: 

• Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών  (εφόσον εκδίδουν τέτοια) 

• Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών (εφόσον διαθέτουν τέτοια στοιχεία) 

• Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών προς 
το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης (εφόσον διαθέτουν τέτοια στοιχεία) 
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     Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν τις τρεις (3) προηγούµενες του τρέχοντος έτους οικονοµικές 
χρήσεις (2002,2003, 2004). 

       ββ.  Στοιχεία που να τεκµηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εµπειρία των υποψηφίων για την 
εκτέλεση έργων αντίστοιχων σε µέγεθος και αντικείµενο µε αυτό της παρούσας προκήρυξης 
και συγκεκριµένα: 

• Κατάλογο µε τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο υποψήφιος τα τρία (3) τελευταία χρόνια µε 
ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά που έχουν αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας 
προκήρυξης. Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω µορφή: 

 
Πίνακας 2.2 : Πίνακας Σχετικής Εµπειρίας 

 
Α/
Α 

Πελάτης 
 

(Επωνυµία-∆ιεύθυνση-
τηλέφωνο--Fax) 

Σύντοµη 
Περιγραφή 
Έργου 

∆ιάρκεια 
Εκτέλεσης 
Έργου 

Τόπος 
Παροχής 
Υπηρεσιών 

Προϋπο-
λογισµός 

Παρούσα 
Φάση- 

Παρατηρή-
σεις 

 
• Στοιχεία σχετικά µε την οργανωτική δοµή του υποψηφίου, το προσωπικό και την τεχνική του 

υποδοµή. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην περιγραφή µηχανισµών και δοµών όπως 
πιστοποίηση προσωπικού και υπηρεσιών σε θέµατα που εµπλέκονται άµεσα στην υλοποίηση 
του έργου. Τα στοιχεία της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωτικά για όσους υποβάλλουν 
προσφορά για περισσότερα του ενός κτίρια. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: Οικονοµική Προσφορά 
 
1. Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση στοιχείων που ζητούνται και που 

κατατίθενται σε έντυπη µορφή και νόµιµα υπογεγραµµένα, σύµφωνα µε τα αιτούµενα της παρούσας. 

2. Η οικονοµική προσφορά δίνεται σύµφωνα µε την οµαδοποίηση των κτιρίων µε τη συµπλήρωση του 
πίνακα του Παραρτήµατος Ι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

1. Συµφερότερη Προσφερόµενη Υπηρεσία είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο λόγο Β/Κ όπου: 

(α) Κ= ΚΠΥ / ΚΠΥmax 

όπου ΚΠΥmax είναι το µεγαλύτερο προσφερόµενο ΚΠΥ (Κόστος Προσφερόµενης 
Υπηρεσίας) 

(β) Β= Σ(βi *σi), δηλαδή το άθροισµα της βαθµολογίας των επιµέρους στοιχείων κάθε οµάδας ή 
υποοµάδας κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi 
και σi δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 

2. Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους στοιχεία των οµάδων (ή υποοµάδων). Η 
βαθµολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται σε 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς 
οι απαιτήσεις της προκήρυξης (γενικοί όροι και τεχνικές προδιαγραφές). Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται 
µέχρι βαθµούς 100 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της προκήρυξης. Η 
παραπάνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι βαθµούς 60 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως 
οι απαιτήσεις της προκήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η 
σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή 
βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς 
είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 

3. Η αξιολόγηση γίνεται ανά οµάδα κτιρίων (βλ. Κεφάλαιο Ε της παρούσης). 
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ΑΡΘΡΟ 2. Κριτήρια Αξιολόγησης  - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών 
 
Πίνακας 1 : Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές 
 
 
   Γ Β Α  
                            Ποιότητα Προσφοράς διαγωνιζοµένων 
 1 Όροι προσφερόµενης Υπηρεσίας 

 
60 80 100 25% 

2 Εµπειρία σε ανάλογα έργα καθαριότητας 
δηµόσιων κτιρίων 

  60   80 100    25% 

3 Πρόσθετες εργασίες που, εκτός διακήρυξης, 
προτείνονται από τον ανάδοχο 

60 80 100 15% 

4 Καταλληλότητα εν γένει προσωπικού για την 
καθαριότητα κτιρίων 

60 80 100 20% 

5 Εντοπιότητα αναδόχου 60 80 100 15% 

 

 
   
ΑΡΘΡΟ 3 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 

α)    Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής  Αξιολόγησης: 

• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε πρακτικό της επιτροπής. 

β)     Τεχνική Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υπόλοιπων προσφορών. 

Πριν από το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών το Πρακτικό ελέγχου της πληρότητας των 
δικαιολογητικών όσων έχουν κάνει προσφορά καθώς και της τεχνικής αξιολόγησης των ίδιων 
προσφορών εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, πριν η Επιτροπή 
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού προχωρήσει στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών 

 γ)    Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης και ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού ανοίγει τις οικονοµικές  
προσφορές και κάνει αξιολόγηση των ίδιων των οικονοµικών προσφορών και τελική κατάταξη των 
προσφορών, µε βάση το λόγο Β/Κ . 

 
2. Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει ισχυρισµούς του υποψηφίου οι οποίοι 

κατά τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα ειδοποιηθεί 
σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκοµίσει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
από την ειδοποίηση. 

 
3. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται ως ίσες. Σε περίπτωση 

ισοβαθµίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε περισσότερες από µία προσφορές, αυτές 
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθµολογίας. Αν και πάλι προκύπτει ισοβαθµία 
τότε η υπηρεσία ανατίθεται στον ανάδοχο που έχει µειοδοτήσει στις περισσότερες υπηρεσίες. 

 
4. Με βάση την Τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως Ανάδοχος ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος ανά τίτλο. 
 
 
 



   

               Σελίδα 21 από 27 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
1. Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ  ΕΥΡΩ 
Εκδότης: ___________________________________________________________ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης:_________________________________________________ 

Προς:     Εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης  

   Περιουσίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

     Λόφος Πανεπιστηµίου 

   Μυτιλήνη 81 100 

Εγγύηση µας υπ΄ αριθµόν______________για Euro__________ 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των Εuro 
___________υπέρ της Εταιρείας ______οδός _______, αριθµός _______(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ 
των εταιρειών (1)________, (2) ___________,κλπ ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προσφερόντων), δια 
την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της _________δια την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας, σύµφωνα µε την από  ……….. Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών σας µε την ονοµασία 
…………(τίτλος έργου)……………….. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους 
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) ηµέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ________________ 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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2. Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εκδότης: ___________________________________________________________ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης:_________________________________________________ 

Προς την Εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης  

   Περιουσίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

     Λόφος Πανεπιστηµίου 

   Μυτιλήνη 81 100 

 

Εγγύηση µας υπ΄ αριθµόν ______________για Euro__________ 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών  _____________, οδός _______, αριθµός 
______, σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, σαν αναθέτουσα αρχή σύµβαση, που θα καλύπτει 
την παροχή υπηρεσιών _____________, συνολικής αξίας ___________, και ότι σύµφωνα  µε σχετικό όρο 
στη σύµβαση αυτή η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου 
προς 10% της συµβατικής αξίας της ετήσιας αποζηµίωσης δηλαδή για __________________. 
 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα __________________παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της 
Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών) 1) _____________, 2) _______________ 
ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προσφερόντων) και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, 
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να 
καταβάλει σε σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή 
ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η 
εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε 
στη δήλωσή σας και που δεν θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην 
εγγύηση αυτή.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ___________________ 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της.  
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.  
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. Εισαγωγή 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, αφορούν στην 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και ειδικότερα 
στα κτίρια που βρίσκονται στο Λόφο Πανεπιστηµίου. 

Η αναλυτική περιγραφή των κτιρίων και των εργασιών καθαριότητας, παρουσιάζονται αναλυτικά στη 
συνέχεια. 

 

2.  Τεχνικές Προδιαγραφές 
Η εν γένει καθαριότητα των αναφεροµένων κτιρίων θα γίνεται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων 
του/των αναδόχου/ων και των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Περιλαµβάνονται τα κτίρια του Ιδρύµατος που βρίσκονται στο Λόφο Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 
Κτίρια Ξενία Ι και Ξενία ΙΙ. 
 
Συγκεκριµένα: 
ΟΜΑ∆Α Α: Κτίριο ∆ιοίκησης και Κτίριο Φοιτητικής Λέσχης 
ΟΜΑ∆Α Β :       ΞΕΝΙΑ Ι (Κτίριο Τµήµατος Περιβάλλοντος) 
ΟΜΑ∆Α Γ:       ΞΕΝΙΑ ΙΙ (Κτίριο Τµήµατος Περιβάλλοντος) – υπό κατασκευή, θα δοθεί για χρήση µε 

την περάτωση των εργασιών, εκτιµώµενος χρόνος Ιανουάριος 2006 
Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις κάτωθι εργασίες: 

 
ΟΜΑ∆Α Α: Κτίριο ∆ιοίκησης 

  ΧΩΡΟΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Υπόγειο γκαράζ 1 φορά στις 15 ηµέρες Σκούπισµα - καθαρισµός 
Αποθήκες υπογείου 1 φορά το µήνα Σκούπισµα - καθαρισµός 
Κοινόχρηστοι χώροι: διάδροµοι, σκάλες, 
δάπεδα (κλπ) 

 Καθηµερινά Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, καθαρισµός 
τζαµιών και εξωτερικής πόρτας 

Γραφεία  2 φορές την εβδοµάδα Ξεσκόνισµα, σκούπισµα, σφουγγάρισµα, 
άδειασµα και τοποθέτηση νέας σακούλας 

Τζάµια  εξωτερικά κτιρίου  (παραθύρων 
και εισόδων κτιρίου) 

1 φορά το µήνα Καθαρισµός 

Τζάµια αιθρίου 1 φορά το µήνα  Καθαρισµός 
Τζάµια κλιµακοστασίου 1 φορά το µήνα  Καθαρισµός 
Αποθήκες 1 φορά τον µήνα  Σκούπισµα - Σφουγγάρισµα 
Τουαλέτες – νιπτήρες WC 
( γραφείο Πρύτανη ) 

Σχολαστικός – καθηµερινά  Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, άδειασµα 
καλαθιών, καθαρισµός καθρεπτών 
απολύµανση, αφαίρεση αλάτων 
νιπτήρων- λεκανών, βρυσών, δαπέδου µε 
υγρό καθαρισµού δαπέδου - 
χλώριο - απολυµαντικό & αποσµητικό,   
τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και χαρτιού 
υγείας στις θήκες τους 

Κουζίνες – Νεροχύτες – Ψυγεία 2 φορές την εβδοµάδα Σκούπισµα - σφουγγάρισµα 
Θυρωρείο καθηµερινά Σκούπισµα - σφουγγάρισµα 
Κοινόχρηστα WC καθηµερινά Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, άδειασµα 

καλαθιών, καθαρισµός καθρεπτών 
απολύµανση, αφαίρεση αλάτων 
νιπτήρων- λεκανών, βρυσών, δαπέδου µε 
υγρό καθαρισµού δαπέδου - 
χλώριο - απολυµαντικό & αποσµητικό,   
τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και χαρτιού 
υγείας στις θήκες τους 

Αίθριο  1 φορά το µήνα  Καθαρισµός  
Εξωτερικό µεταλλικό κλιµακοστάσιο 1 φορά το µήνα  Καθαρισµός 
∆ώµα 2 φορές το χρόνο (Αύγ + 

Μάρτιο) 
 Σκούπισµα - καθαρισµός 

Κάδοι απορριµµάτων εσωτερικών - 
εξωτερικών χώρων  

καθηµερινά άδειασµα-καθαρισµός- τοποθέτηση νέας 
σακούλας & 
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Πλύσιµο  όταν κρίνεται αναγκαίο 
Μάζεµα των σκουπιδιών από τον αύλειο 
χώρο και τα παρτέρια του κτιρίου 

1 φορά την εβδοµάδα  (σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα 
του κτιρίου) 

Πλύσιµο εξωτερικών διαδρόµων 1 φορά τη βδοµάδα  Πλύσιµο 
 
∆ιακοπές Πάσχα και Χριστουγέννων σχολαστικός καθαρισµός γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας. 
 
ΟΜΑ∆Α Α: Κτίριο Φοιτητικής Λέσχης 

  ΧΩΡΟΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Κοινόχρηστοι χώροι:  
 
 

 Καθηµερινά Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, καθαρισµός 
εξωτερικής πόρτας 

Γραφεία   2 φορές τη βδοµάδα Ξεσκόνισµα, σκούπισµα, σφουγγάρισµα, 
άδειασµα και τοποθέτηση νέας σακούλας 

Τζάµια  εξωτερικά κτιρίου  (παραθύρων και 
εισόδων κτιρίου) 
  

1 φορά το µήνα Καθαρισµός 

Τζάµια κλιµακοστάσιων & διαδρόµων 
 

1 φορά το µήνα Καθαρισµός 

Αποθήκες   
  

1 φορά το µήνα Σκούπισµα-σφουγγάρισµα,  

Εργαστήρια  
 

καθηµερινά Ξεσκόνισµα, σκούπισµα, σφουγγάρισµα, 
άδειασµα και τοποθέτηση νέας σακούλας 

Τουαλέτες – νιπτήρες WC 
  

καθηµερινά Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, άδειασµα 
καλαθιών, καθαρισµός καθρεπτών 
απολύµανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων- 
λεκανών, βρυσών, δαπέδου µε υγρό 
καθαρισµού δαπέδου - 
χλώριο - απολυµαντικό & αποσµητικό,   
τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και χαρτιού 
υγείας στις θήκες τους 

Θυρωρείο Καθηµερινά Σκούπισµα, σφουγγάρισµα 
Κουζίνες 2 φορές τη βδοµάδα Σκούπισµα, σφουγγάρισµα 
Θυρωρείο   
Κάδοι απορριµµάτων εσωτερικών χώρων 
 

καθηµερινά άδειασµα-καθαρισµός- τοποθέτηση νέας 
σακούλας & 
Πλύσιµο  όταν κρίνεται αναγκαίο 

Κάδοι απορριµµάτων εξωτερικών χώρων  καθηµερινά άδειασµα-καθαρισµός- τοποθέτηση νέας 
σακούλας & 
Πλύσιµο  όταν κρίνεται αναγκαίο 

Αύλειος χώρος 1 φορά την εβδοµάδα Μάζεµα των σκουπιδιών από τον αύλειο 
χώρο και τα παρτέρια του κτιρίου, 
(σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα 
του κτιρίου) 

 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β :        ΞΕΝΙΑ Ι (Κτίριο Τµήµατος Περιβάλλοντος) 

  ΧΩΡΟΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  Είδος παρεχόµενης Υπηρεσίας 
Κοινόχρηστοι χώροι: διάδροµοι, σκάλες, 
δάπεδα (κλπ) 
  

 καθηµερινά Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, 
καθαρισµός τζαµιών και εξωτερικής 
πόρτας 

Γραφεία  2 φορές την εβδοµάδα Ξεσκόνισµα, σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα, άδειασµα και 
τοποθέτηση νέας σακούλας 

Τζάµια  εξωτερικά κτιρίου  (παραθύρων 
και εισόδων κτιρίου) 

Μια φορά το µήνα  Ξεσκόνισµα, σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα, άδειασµα και 
τοποθέτηση νέας σακούλας 

Αίθουσες διδασκαλίας 
  

καθηµερινά  Ξεσκόνισµα, σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα, άδειασµα και 
τοποθέτηση νέας σακούλας 

Εργαστήρια 
  

καθηµερινά  Ξεσκόνισµα, σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα, άδειασµα και 
τοποθέτηση νέας σακούλας 

Τζάµια κλιµακοστάσιων & διαδρ: 1 φορά το µήνα  Καθαρισµός 
Αποθήκες 1 φορά το µήνα  Σκούπισµα - σφουγγάρισµα 
Κουζίνες – Νεροχύτες – Ψυγεία 2 φορές την εβδοµάδα  Σκούπισµα - σφουγγάρισµα 
Κοινόχρηστα WC καθηµερινά  Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, 



   

               Σελίδα 25 από 27 

άδειασµα καλαθιών, καθαρισµός 
καθρεπτών απολύµανση, αφαίρεση 
αλάτων νιπτήρων- λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου µε υγρό 
καθαρισµού δαπέδου - 
χλώριο - απολυµαντικό & 
αποσµητικό,   τοποθέτηση 
σαπουνιού χειρός και χαρτιού υγείας 
στις θήκες τους 

Κάδοι απορριµµάτων εσωτερικών - 
εξωτερικών χώρων  

καθηµερινά άδειασµα-καθαρισµός- τοποθέτηση 
νέας σακούλας 

Μάζεµα των σκουπιδιών από τον 
αύλειο χώρο και τα παρτέρια του κτιρίου 

Μια φορά την εβδοµάδα  (σύµφωνα µε το τοπογραφικό 
διάγραµµα του κτιρίου) 

Πλύσιµο εξωτερικών διαδρόµων  Μια φορά την εβδοµάδα  Πλύσιµο 
∆ώµα 2 φορές το χρόνο (Αύγ + 

Μάρτιο) 
Σκούπισµα, σφουγγάρισµα 

∆ιακοπές Πάσχα και Χριστουγέννων σχολαστικός καθαρισµός γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας. 
 
 
ΟΜΑ∆Α Γ:       ΞΕΝΙΑ ΙΙ (Κτίριο Τµήµατος Περιβάλλοντος) – υπό κατασκευή, θα δοθεί για χρήση µε 

την περάτωση των εργασιών, εκτιµώµενος χρόνος Ιανουάριος 2006 
  ΧΩΡΟΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  Είδος παρεχόµενης Υπηρεσίας 
Κοινόχρηστοι χώροι: διάδροµοι, σκάλες, 
δάπεδα (κλπ) 
 

 καθηµερινά  Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, 
καθαρισµός τζαµιών και εξωτερικής 
πόρτας 

Γραφεία  2 φορές την εβδοµάδα Ξεσκόνισµα, σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα, άδειασµα και 
τοποθέτηση νέας σακούλας 

Εργαστήρια  Καθηµερινά Ξεσκόνισµα, σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα, άδειασµα και 
τοποθέτηση νέας σακούλας 

Κοινόχρηστα W.C.  Καθηµερινά  Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, 
άδειασµα καλαθιών, καθαρισµός 
καθρεπτών απολύµανση, αφαίρεση 
αλάτων νιπτήρων- λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου µε υγρό 
καθαρισµού δαπέδου - 
χλώριο - απολυµαντικό & 
αποσµητικό,   τοποθέτηση 
σαπουνιού χειρός και χαρτιού υγείας 
στις θήκες τους 

Χώρος καθαρίστριας 1 φορά την εβδοµάδα  Ξεσκόνισµα, σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα, άδειασµα και 
τοποθέτηση νέας σακούλας 

Εξωτερικά τζάµια κτιρίου : 1 φορά το µήνα  Καθαρισµός 

Εξωτερική µεταλλική πόρτα 1 φορά το µήνα   Καθαρισµός 

Αποθήκες  1 φορά το µήνα  Σκούπισµα, σφουγγάρισµα 

Ανελκυστήρας   Καθηµερινά   Σκούπισµα, σφουγγάρισµα 

Εξωτερικό µεταλλικό κλιµακοστάσιο 1 φορά το µήνα  Καθαρισµός 

Υαλοπετάσµατα 1 φορά το µήνα  Καθαρισµός 

∆ώµα  2 φορές το χρόνο (Αύγ + 
Μάρτιο) 

  Σκούπισµα, σφουγγάρισµα 

Ηµιϋπαίθριος χώρος εισόδου  1 φορά στις 15 ηµέρες   Καθαρισµός 

Κάδοι απορριµµάτων εσωτερικών - 
εξωτερικών χώρων 

καθηµερινά άδειασµα-καθαρισµός- τοποθέτηση 
νέας σακούλας 

Μάζεµα των σκουπιδιών από τον 
αύλειο χώρο και τα παρτέρια του κτιρίου 

Μια φορά την εβδοµάδα  (σύµφωνα µε το τοπογραφικό 
διάγραµµα του κτιρίου) 

 
 
Εξωτερικοί Χώροι 
Μία φορά την εβδοµάδα µάζεµα σκουπιδιών από κοινόχρηστη αυλή και παρτέρια. Καθαρισµός δεξαµενής 
3 φορές το χρόνο και άδειασµα των κάδων της αυλής καθηµερινά. 
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Ο παραπάνω κατάλογος των κτιρίων δύνανται να τροποποιείται µερικώς και µονοµερώς από την 
Εταιρεία, µε έγγραφο γνωστοποίησης προς τον ανάδοχο, σε περίπτωση νέας µίσθωσης, λήξης µίσθωσης 
ή µε οποιοδήποτε τρόπο απόκτησης νέου ακινήτου από το Πανεπιστήµιο. 
 
 
1 Αργίες: 28 Οκτωβρίου, 8 Νοεµβρίου, 17 Νοεµβρίου, 30 Ιανουαρίου, Καθαρή ∆ευτέρα, 25 Μαρτίου, 1 
Μαΐου, Αγίου Πνεύµατος 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Η καθαριότητα των κτιρίων αφορά ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόµη φορές. 
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Για την κάλυψη των προαναφερθεισών υποχρεώσεων θα απασχολείται ανάλογος αριθµός καθαριστριών, 
ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος των τεσσάρων (4) ατόµων .  
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος οφείλει: 
- Να τηρεί όλους του σχετικούς για την εργασία (εργατική νοµοθεσία), τις αµοιβές, ωράρια εργασίας, 

κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, υγεία-ασφάλεια εργαζοµένων κλπ. 
- Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε 

κάθε τρίτο. 
- Να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό από το Πανεπιστήµιο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος 

του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους και συµπεριφοράς  
- Να συµµορφώνεται σε υποδείξεις του Πανεπιστηµίου σχετικά µε το προσωπικό που χρησιµοποιεί. 
- Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικά 

και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό 
του. 

-    Να αναλαµβάνει κάθε ευθύνη η οποία προκύπτει από αµέλεια ή πληµµελή εκτέλεση του έργου που 
έχει αναλάβει. 

 
 
 
Σηµείωση: Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα των υλικών καθαριότητας (πέρα των κρεµοσάπουνων 
και των χαρτιών υγείας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
ΌΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: ………………………………………………. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………………………………………………….. 
 
 
ΟΜΑ∆Α ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ 
Α Κτίριο ∆ιοίκησης 

 
  

Β ΞΕΝΙΑ Ι (Κτίριο Τµήµατος 
Περιβάλλοντος) 
 

  

Γ ΞΕΝΙΑ ΙΙ (Κτίριο Τµήµατος 
Περιβάλλοντος) 
 

  

  
ΣΥΝΟΛΟ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
  (Υπογραφή) 
 
 
  (Σφραγίδα) 
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