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Το Πανεπιστηµίου Αιγαίου  έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.∆.  83/84 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου …….» 
2. Την µε αριθµ. Φ120.61/123/35133Β2/27.5.2003 απόφαση του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων περί εκλογής 
Πρυτανικών αρχών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ µε αριθµ. 121/30.0.2003 (τεύχος Ν.Π.∆.∆.) και διορθώθηκε στο 
ΦΕΚ 137/13.6.2003 (τεύχος Ν.Π.∆.∆) µε την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρυτανικών Αρχών στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε τριετή θητεία 
από 1/9/2003 έως 31/8/2006. 

3. Το  (ΦΕΚ 1353/22.9.2003 τ. Β’) «Περί Αναπλήρωσης Πρύτανη – 
Αναθέσεις αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου» 

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

5. Τις διατάξεις του Ν.∆. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του Π.∆. 105/1989 (ΦΕΚ 
45/Α/10.02.1989 και του Π.∆. 173/1990 (ΦΕΚ 62/Α/10.04.1990) 

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

7. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α. 
8. τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1268/82 ‘Για τη δοµή και λειτουργία 

των ΑΕΙ», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισµός 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης». 

 
9. τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2362/95, οι οποίες τροποποιήθηκαν 

µε την Υ.Α. 2/45564/0026 «Αύξηση και ορισµός σε Ευρώ των 
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95». 

 
10. Απόφαση   71/16.03.2006/θέµα 5.1 του Πρυτανικού Συµβουλίου του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου για προκήρυξη «∆ηµόσιου Ανοιχτού 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον 
καθαρισµό των κτιρίων στης Σχολής Επιστηµών της ∆ιοίκησης στη Χίο 
για ένα έτος ». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Προκήρυξη δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου που 
θα αναλάβει τον  καθαρισµό των κτηρίων της Πανεπιστηµιακής Μονάδας 
Χίου, για ένα έτος, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη τεχνοοικονοµική 
προσφορά . 
 
Ηµεροµηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού ορίζεται η 13η Ιουνίου 
2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μιχάλειο Κτίριο του Παν. Αιγαίου, στη 
διεύθυνση:  Μιχάλων 8,  Χίος. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
                                    Αρ. Πρωτ.2494                                 
      Ηµεροµηνία Σύνταξης : 10.5.2006 
 
 

Προκήρυξη Ανοιχτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού  
για την 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των κτηρίων 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Χίο». 

 
Το Πανεπιστηµίου Αιγαίου, προκηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε 
σκοπό τη σύναψη Σύµβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισµού των 
κτηρίων  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Χίο. 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για 
έξη µήνες, µετά από αξιολόγηση.   
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης για ένα (1) χρόνο ανέρχεται στο 
ποσό των 75.000 € (εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ στο ποσό αυτό.  
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από την κα Κυριακή Σαλιάρη, 
Γραφείο Οικονοµικής Υπηρεσίας, Μιχάλων 8, 82100 Χίος, τηλ. 2271035021.  
Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
13/06/2006 και ώρα 11:00 π.µ.  
Οι προσφορές για τον διαγωνισµό αποστέλλονται ή κατατίθενται στη 
διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Αιγαίου (υπόψη κας Κ. Σαλιάρη , τηλ. 2271035021), 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου (υπόψη κας Κ. Σαλιάρη , τηλ. 2271035021), Μιχάλων 
8,  82100 Χίος, µε την ένδειξη «∆ηµόσιος Ανοικτός  ∆ιαγωνισµός  για την 
Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισµού των κτηρίων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου στη Χίο».  
 
Ηµεροµηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού ορίζεται η 13η Ιουνίου  
2006, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 12:00, στο Μιχάλειο Κτίριο του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, στη διεύθυνση  Μιχάλων 8, 82100 Χίος. 
 

Ο 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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Ιωάννης Σεϊµένης 
 

 

 
        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ  
 
 

Ανοιχτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού  
 

για την  
 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού  
των κτηρίων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Χίο 

για ένα έτος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
 
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η σύναψη σύµβασης για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισµού των κτηρίων του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Χίο, 
όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο κεφάλαιο Ε. 

ΑΡΘΡΟ 2: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής.  

Ι. Αναθέτουσα Αρχή  
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Πανεπιστήµιο  Αιγαίου στη Χίο, η οποία στο εξής 
θα καλείται «Πανεπιστήµιο Αιγαίου ». 

Η διεύθυνση   του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι: 
Λόφος Πανεπιστηµίου – 81 100 Μυτιλήνη 

Τηλ.: 22510 36000 
Fax: 22510 36009 

Η διεύθυνση   της Πανεπιστηµιακής Μονάδας στη Χίο  είναι : 
Μιχάλων 8 -82 100 Χίος 
Τηλ.: 22710 35021 
Fax:  22710 35099 

ΙΙ. Ορισµοί: 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή: «Πανεπιστήµιο Αιγαίου » 
2. Τεύχη του διαγωνισµού: τα Τεύχη που εκδίδονται από την αναθέτουσα 

αρχή για τους ενδιαφερόµενους / υποψήφιους διαγωνιζόµενους 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 στον ελληνικό τύπο και θα 

δηµοσιευτεί την 11/05/2006 και 12/5/2006   
2. Επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη 

διεύθυνση www.aegean.gr. 

ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος Λήψης Εγγράφων του ∆ιαγωνισµού 
 
1. Τα αριθµηµένα τεύχη του διαγωνισµού θα διατίθενται από την κα Κυριακή 

Σαλιάρη (Οικονοµική Υπηρεσία), Μιχάλων 8, 82100 Χίος, τηλ. 
2271035021.  

2. Η παραλαβή µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 
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Ι.  Αυτοπροσώπως : Ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται στο Γραφείο της 
προαναφερόµενης Υπηρεσίας, από  όπου παραλαµβάνει τα τεύχη 
του διαγωνισµού.   

ΙΙ. Μέσω εταιρείας ταχυµεταφοράς (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικής εταιρείας): Ο 
ενδιαφερόµενος ζητά γραπτώς την προκήρυξη (µέσω του fax 
2271035099 ή µέσω του e-mail: ksaliari@ba.aegean.gr) από το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, κα Κυριακή Σαλιάρη, αναφέροντας την 
επωνυµία της Εταιρείας, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax της, 
καθώς και το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου ο οποίος θα παραλάβει 
την Προκήρυξη. Το κόστος αποστολής της Προκήρυξης βαρύνει τον 
παραλήπτη. 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη, για την 
µη έγκαιρη παράδοση των τευχών του διαγωνισµού, εφόσον αυτά 
αποσταλούν ταχυδροµικά. 

ΙΙΙ Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ο ενδιαφερόµενος αποστέλλει  µήνυµα 
στη διεύθυνση : ksaliari@ba.aegean.gr, στο οποίο 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 στο 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου για να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο της 
προκήρυξης. 

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 υπηρεσιών 
καθαρισµού. 
(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. 
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(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 το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, κατά 
περίπτωση. 

3. Το  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 στο διαγωνισµό ποσού 5% επί του 

ετήσιου προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, στην οποία θα 
αναγράφονται, εκτός των άλλων κατ’ αρχάς στοιχείων, τα εξής 
αναγκαία στοιχεία:  

α. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό Ίδρυµα να 
καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται.  

β.  Ο αριθµός  της διακήρυξης.  
γ.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
δ.  Η ηµεροµηνία έκδοσής της.  
ε. Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.  
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης της συµµετοχής, πέραν των 

αναγκαίων όπως παραπάνω, µπορούν να καλύπτονται και 
εκ των υστέρων. 

 
(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 
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 
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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 στο διαγωνισµό στην Ελληνική   

Γλώσσα, όπως περίπτωση  (1) εδάφιο (α) παραπάνω. 
(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 
Απαιτούνται 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 
Απαιτούνται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση 

5. Οι Συνεταιρισµοί 
(α) Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό στην Ελληνική      

Γλώσσα, όπως περίπτωση  (1) εδάφιο (α) παραπάνω. 
 
(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 
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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. 

(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 του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της 
αναβολής ή της υπαναχώρησης ή της ακύρωσης του διαγωνισµού. 

(ε)  Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα 
δηλώνεται ρητά ότι η προσφορά ισχύει για 60 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 για την καθαριότητα θα πληροί τις προϋποθέσεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας  

(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 για να είναι αποδεκτό από το 
Πανεπιστήµιο πρέπει να είναι 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. 
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(κ)  Για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο διαγωνισµό και 
προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελµατική 
αξιοπιστία τους, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα 
κατάστασή τους θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να δηλώνουν σε 
υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986 τα εξής: 

 
• Τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας της επιχείρησης.      
•  Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
• Τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών 

της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες 
του ∆ηµόσιου τοµέα. 

• Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 

• Την οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης.  
• Την επιχειρηµατική δοµή, όπως και τη µορφή της επιχείρησης, το 

εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. 
• Τις εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. 
• Τον επιπλέον τεχνικό εξοπλισµό και το προσωπικό που διαθέτει η 

επιχείρηση. 
 

8.  Οι ενδιαφερόµενοι, µαζί µε την προσφορά, πρέπει να καταθέσουν και τα 
παρακάτω δικαιολογητικά.

I. ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά 
ειδικότερα τις υπό ανάθεση υπηρεσίες , κατά τις τρεις 
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 

II. Κατάλογο στον οποίο αναφέρεται η παροχή αντίστοιχων 
υπηρεσιών των τριών τελευταίων χρόνων στον  δηµόσιο ή ιδιωτικό 
τοµέα. 

 
 Στην περίπτωση που ο αποδέκτης των προαναφερόµενων υπηρεσιών  
ανήκει στο δηµόσιο τοµέα αυτό  αποδεικνύεται  µε σχετική βεβαίωση της 
αρµόδιας Υπηρεσίας, στην οποία  αναφέρεται η καλή εκτέλεση των 
εργασιών. Στην περίπτωση που ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι υπηρεσίες  
αποδεικνύονται µε σχετική βεβαίωση και εάν τούτο δεν είναι δυνατό αρκεί 
υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος στον παρόντα διαγωνισµό. 

 
Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 

αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό 
εκπροσώπησης. 

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

ΑΡΘΡΟ 7: Ενώσεις Προσφερόντων 
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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. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν 
να προτείνουν αντικαταστάτη του αδυνατούντος µέλους, η οποία απαιτείται να 
εγκριθεί από το Πρυτανικό Συµβούλιο  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου,  µετά από 
πρόταση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού 

ΑΡΘΡΟ 8: Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
 
Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν µε 
απόδειξη στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (στη Χίο), στην Οικονοµική Υπηρεσία, 
Μιχάλων 8,  82100 Χίος , µέχρι τις 13/06/2006 και ώρα 11:00 π.µ. Οι 
προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισµένες µέσα σε 
φάκελο µε την ένδειξη: 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «∆ηµόσιο Ανοικτό  ∆ιαγωνισµό  για 
την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισµού των κτηρίων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου στη Χίο», που θα διενεργηθεί στις 13/06/2006, 
Στο φάκελο εξωτερικά πρέπει να αναφέρονται και τα στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται:  
α.  Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά», ο οποίος 
περιέχει όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις  
β. Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 
τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
γ.  Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον 
οποίο τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
 
1. Οι επί µέρους φάκελοι των δικαιολογητικών, καθώς και της Τεχνικής και 

της Οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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2. Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική 
επιστολή ή courier που να απευθύνεται στο Πανεπιστηµίου Αιγαίου και µε 
τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν µε 
τον τρόπο αυτό θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φτάσουν στην 
παραλαµβάνουσα Υπηρεσία του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µέχρι την ως 
άνω ηµέρα και ώρα. 

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

4. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της καθορισµένης 
ηµεροµηνίας και ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 

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

6. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα. 
7. 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 και 
ένα αντίτυπο-αντίγραφο τα οποία κατά την αποσφράγισή τους 
µονογράφονται από όλα τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού.   

8. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι 
σαφείς. Προσφορά µε γενικές και ασαφείς απαντήσεις, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, θα αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 

9. 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. 

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

11. 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 αναφέρουν τις 
συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιάς τους σε ιδιαίτερο 
πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών. 

12. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά 
τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης. Πάντως η 
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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. 

13. 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. 

ΑΡΘΡΟ 9: Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 
 

1. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης, αυτές παραδίδονται ή 
αποστέλλονται σ' αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από 
τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από 
την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι 
συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το 
αργότερο τέσσερις ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.. Οι 
αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο   
Πανεπιστήµιο  Αιγαίου για το «∆ηµόσιο  Ανοικτό   ∆ιαγωνισµό   για 
την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των κτηρίων του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Χίο». 

2. Το Πανεπιστηµίου Αιγαίου θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλους 
τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως εντός του 
προαναφερθέντος διαστήµατος. Η αποστολή της έγγραφης απάντησης 
εκ µέρους του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 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 του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

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

ετήσια παροχή υπηρεσιών. 
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2. Στην προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως αµοιβές 
του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί συµπεριλαµβανοµένων όλων 
των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού αυτού, ο τυχόν εξοπλισµός, 
καθώς και τα υλικά καθαριότητας που θα χρησιµοποιήσει ο προσφέρων 
για την καθαριότητα των κτιρίων. 
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3. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατήσεων, θα 
λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

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

ΑΡΘΡΟ 11: Η Ισχύς των Προσφορών 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για τουλάχιστον 

εξήντα (60) ηµέρες (από την εποµένη µέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού). 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εξήντα (60) ηµερών, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

ΑΡΘΡΟ 12: ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 

και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού την 13/6/2006 και ώρα 12:00 στο 
Μιχάλειο Κτίριο του Παν. Αιγαίου, διεύθυνση Μιχάλων 8 Χίος, παρουσία 
των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων 
αντιπροσώπων τους. 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 
Αξιολόγησης και παραδίδεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

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 είναι αόριστες και 
ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους 
ουσιώδεις όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 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. 
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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 δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα 
αποστολής της σχετικής επιστολής της Επιτροπής. 

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

ΑΡΘΡΟ 13: Ενστάσεις 
 
   Ένσταση επιτρέπεται, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της 

συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του 
έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως 
στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα ως 
εξής:  

I.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
II.  Στον ανοικτό διαγωνισµό µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος 

από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

III.  Κατά της συµµετοχής προµηθευτή  σ’ αυτόν ή της νοµιµότητας της 
διενέργειας, ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 
διαγωνισµού και µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή 
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το 
αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από 
γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε 
διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ΄ αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται. 

IV.  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από της κοινοποίησης των σχετικών αποφάσεων 
για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.  
Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 
ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων 
ηµερών µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου. 

 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός 
από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενιστάµενοι 
λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 
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Ο προµηθευτής µπορεί να υποβάλει προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν 
οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος του, από την ηµεροµηνία της 
κατακύρωσης του διαγωνισµού. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο 
για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω προσφυγή δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη 
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή 

ΑΡΘΡΟ 14: Αποτελέσµατα – Κατακύρωση 
 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονοµικών) γίνεται από την 

αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. 
2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο 

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 
4. Το  Πανεπιστήµιο  Αιγαίου δικαιούται στη βάση του έννοµου συµφέροντός 

του κατά την ελεύθερη κρίση του 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.    

5. Κριτήριο Κατακύρωσης είναι αυτό της Συµφερότερης Προσφοράς 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Γ της προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 15: Υπογραφή Σύµβασης  - Εγγυήσεις 
 
1. Ο/οι ανάδοχος/οι 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 παρέλθει η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, 
χωρίς κάποιοι από τους αναδόχους να παρουσιαστούν, το Πανεπιστήµιο  
Αιγαίου µπορεί να τους κηρύξει έκπτωτους. 
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2. Στη σύµβαση θα προσαρτηθούν ή θα ενσωµατωθούν παρατηρήσεις οι 
οποίες διατυπώθηκαν κατά τη φάση της αξιολόγησης από την Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού µετά από σχετικά ερωτήµατά της προς τους 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, καθώς και παρατηρήσεις που κρίνουν 
αναγκαίες τα συλλογικά όργανα του   Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την καλή 
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εκτέλεση της/των σύµβασης/σεων. Οι παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό 
έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συµβατικό αντικείµενο του 
έργου.  

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, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και η το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου απευθύνεται στον ή στους επόµενου /ους στην 
κατάταξη προσφέροντα /ες και ξεκινά την διαδικασία υπογραφής 
σύµβασης µε αυτόν /ους. 

ΑΡΘΡΟ 16: Πληρωµή – Κρατήσεις 
 
1. Το έργο χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
2. Η καταβολή της αποζηµίωσης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες γίνεται 

µηνιαία, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την κατάθεση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι : 

 α.  Τιµολόγιο. 
 β.  Βεβαίωση του αρµόδιου Ασφαλιστικού Ταµείου ή Οργανισµού ότι 
 έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούµενου 
 µήνα για το προσωπικό που απασχολεί . 
 γ.  Βεβαίωση  της αρµόδιας ∆.Ο.Υ    από το οποίο να προκύπτει ότι 
 είναι ενήµερος ως  προς τις υποχρεώσεις του. 
 δ. Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα συγκροτηθεί για 
 το σκοπό αυτό µε απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου του 
 Πανεπιστηµίου Αιγαίου, για την καλή εκτέλεση  των υπηρεσιών κατά το 
 συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
 
3. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις και κρατήσεις σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία , επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 17: Χρόνος Ισχύος Σύµβασης 
1. Ο χρόνος ισχύος της Σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος µε µονοµερή 

ανανέωση από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για άλλους 6 µήνες µετά από 
αξιολόγηση . 

ΑΡΘΡΟ 18: Τόπος Παροχής των Υπηρεσιών 
 
Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζονται κτήρια του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου στη Χίο (σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ε της παρούσας)  

ΑΡΘΡΟ 19: Παρακολούθηση / Αξιολόγηση / Παραλαβή του Έργου 
 
1. Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου 

θα γίνεται από µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
των εργασιών, που εξουσιοδοτείται από την 3µελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης – Παραλαβής των παρεχοµένων υπηρεσιών 
καθαριότητας και η οποία συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 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 αρµόδιο  
συλλογικό όργανο  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Το αρµόδιο συλλογικό 
όργανο  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου αποφασίζει κατά πρώτον είτε να κάνει 
έντονη υπόδειξη στον ανάδοχο να τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 
οτιδήποτε άλλο κρίνει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. Σε περίπτωση 
που ο ανάδοχος συνεχίζει να µην τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις  
το Πανεπιστηµίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας 
της σύµβασης καθαριότητας των κτιρίων, που ανέλαβε ο ανάδοχος και δεν 
τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις καθώς και κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής του. 

3. 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 το Πανεπιστήµιο Αιγαίου θέτει µε την παρούσα 
(Κεφάλαιο Ε), γ) ∆εν είναι συνεπής στις αναφερόµενες στην παρούσα 
διακήρυξη υποχρεώσεις του αναδόχου δ) Η ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών του κρίνεται απαράδεκτη, ελλιπής, κλπ 

 

ΑΡΘΡΟ 20: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 
 
1. Ο κάθε ανάδοχος του έργου και το Πανεπιστήµιο  Αιγαίου θα προσπαθούν 

να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ 
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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 21: Εναλλακτικές Προτάσεις 
 
1. ∆εν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
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 το  
Πανεπιστήµιο  Αιγαίου. 

ΑΡΘΡΟ 22: Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις 
 
1. Η Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στα κτήρια  του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου στη Χίο θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
προκήρυξη, όσα θα περιληφθούν στη σύµβαση και τις επί µέρους εντολές- 
οδηγίες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, καθώς και τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας.  

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

3. Επίσης το Πανεπιστήµιο 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 αρµόδιου συλλογικού οργάνου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σύµφωνα 
µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 19 της Προκήρυξης. 

4. Ακόµη, σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του έργου, το Πανεπιστήµιο  
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  αρµόδιο  συλλογικό όργανο  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, αντίστοιχου 
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ποσού ποινική ρήτρα, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των 
παραλείψεών 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 ως έκπτωτου. 

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

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 20 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 23 : Αναπροσαρµογή Τιµών 
 
1. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα χρόνο (µε δυνατότητα 

ανανέωσης για έξη µήνες µετά από αξιολόγηση) κατά τη διάρκεια της 
οποίας ουδεµία αναπροσαρµογή της τιµής των συµφωνηθέντων γίνεται 
δεκτή.  

 
ΑΡΘΡΟ 24: Έξοδα δηµοσίευσης 
 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1 : Τεχνική Προσφορά 
 
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα κατατεθεί σε χωριστό υποφάκελο, µέσα στον 
κυρίως φάκελο και θα περιλαµβάνει: 
 
Μέρος Α: Προτεινόµενο Τρόπο Λειτουργίας 
 
1. Στην προσφορά οι προσφέροντες θα πρέπει να περιγράψουν τη 

διαδικασία µε την οποία σκοπεύουν να εκτελέσουν τις ζητούµενες 
υπηρεσίες σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το 
προσωπικό που θα διαθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτεί η 
Προκήρυξη. 

2. 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 σύµφωνα µε Πίνακα 2.1 της 
παρούσης. 

3. 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. 

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

 

Πίνακας 2.1 : Πίνακας Σχετικής Εµπειρίας (κατά την τελευταία τριετία) 
 

Α/Α Πελάτης 
 

(Επωνυµία-
∆ιεύθυνση-
τηλέφωνο--

Fax) 

Σύντοµη 
Περιγραφή 
Έργου 

∆ιάρκεια 
Εκτέλεσης 
Έργου 

Τόπος 
Παροχής 
Υπηρεσιών 

Προϋπο-
λογισµός 

Παρούσα 
Φάση- 

Παρατηρή
σεις 

 

Μέρος Β: Στοιχεία Προσφερόντων 
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν ως ξεχωριστό κοµµάτι 
της τεχνικής προσφοράς τους και τα παρακάτω: 
α. Στοιχεία σχετικά µε την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική ικανότητά τους 

και συγκεκριµένα: 

• Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών  (εφόσον ο οργανισµός 
εκδίδει τέτοια) 

• Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών  

• Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην 
εκτέλεση έργων συναφών προς το αντικείµενο της παρούσας 
προκήρυξης 

Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν στις τρεις (3) προηγούµενες του τρέχοντος 
έτους οικονοµικές χρήσεις (2005, 2004 και 2003) και θα προκύπτουν από τα 
αντίστοιχα θεωρηµένα αντίγραφα από την ∆.Ο.Υ των φορολογικών 
δηλώσεων του που είναι υποχρεωµένος να καταθέσει. 

ΑΡΘΡΟ 2: Οικονοµική Προσφορά 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα κατατεθεί σε χωριστό υποφάκελο, µέσα 
στον κυρίως φάκελο. Η οικονοµική προσφορά θα  υποβάλλεται µε τη 
συµπλήρωση πινάκων, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατίθενται στο 
Παράρτηµα I της παρούσας. Η οικονοµική προσφορά θα είναι ανά κτίριο 
και συνολικά συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
Εξωτερικά οι φάκελοι της Τεχνικής προσφοράς και της Οικονοµικής 
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσµα ή είναι αόριστη και 
ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από 
την Επιτροπή του διαγωνισµού. 
Γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι ή Ελληνική και νόµισµα το 
ευρώ. 

 
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 συµπληρώνεται ως ακολούθως :  
 
ΌΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ:  
 
………………………………………………. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………….. 
 
Α/Α  

                          ΕΙ∆ΟΣ 
 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ 

ΦΠΑ 
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1 Κτίρια του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας 
και ∆ιοίκησης επί της οδού Φωστίνη 31, 
Οµηρούπολης (όπως αναφέρονται στο 
Παράρτηµα Ι) 

    

2 Κτίριο  επί της οδού Μιχαήλ Λιβανού 5, εντός 
της πόλης της Χίου, όπου στεγάζεται το  
ΠΜΣ «Ναυτιλία Μεταφορές & ∆ιεθνές 
Εµπόριο» (όπως αναφέρονται στο 
Παράρτηµα Ι) 

  

  
3 Καρράδειο κτίριο επί της οδού Μιχαήλ 

Λιβανού 54, όπου στεγάζεται το ∆ΠΜΣ  
«Σχεδιασµός ∆ιοίκηση και Πολιτική του 
Τουρισµού»(όπως αναφέρονται στο 
Παράρτηµα Ι) 

  

  
4 Κτίριο του Τµήµατος Ναυτιλίας και 

Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών επί της οδού 
Μητροπολίτου Πλάτωνος και ∆ωροθέου 
Πρωϊου εντός της πόλης της Χίου(όπως 
αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι) 

  

  
5 Κτίριο  επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 94 και 

Κουντουριώτου 2, Χίος όπου στεγάζεται το 
ΜΕ.∆Ι.∆.Ε.(όπως αναφέρονται στο 
Παράρτηµα Ι) 

    

6 Κτίριο Αµφιθέατρου της Σχολής Επιστηµών 
της ∆ιοίκησης Μιχάλων 8, Χίος(όπως 
αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι) 

    

  ΣΥΝΟΛΟ     

 
  (Υπογραφή) 
 
  (Σφραγίδα) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1: Μέθοδος Αξιολόγησης 
1. Συµφερότερη Προσφερόµενη Υπηρεσία ανά κτίριο  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. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Κριτήρια Αξιολόγησης  - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών 

Πίνακας : 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% 
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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 ∆ιενέργειας και 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 απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε πρακτικό της 
επιτροπής. 
β)     Αξιολόγηση και βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 
γ)    Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης και ∆ιεξαγωγής του 
διαγωνισµού ανοίγει τις οικονοµικές  προσφορές και κάνει αξιολόγηση 
των οικονοµικών προσφορών και τελική κατάταξη των προσφορών, 
µε βάση το λόγο Β/Κ για κάθε κτίριο χωριστά. 

 
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 δύο (2) 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 
στα περισσότερα κριτήρια, άλλως µε κλήρωση που διενεργείται δηµόσια. 

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

παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως Ανάδοχος ο πρώτος σε κατάταξη 
υποψήφιος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
  
YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 
Κατάστηµα............................................................................................. 
 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 
 Ευρώ.................................…  
 
Προς 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Ταχ.∆/νση :  
  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 
 
Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως του ποσού των …………………………………..  ευρώ υπερ του 
………………………….                                   
∆/νση............................................................................................................. για 
τη συµµετοχή του/ης στον διενεργούµενο διαγωνισµό 
της................................................................... για τηνπαροχή υπηρεσιών 
........................................................ σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ...................... 
προκήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις του/ης 
προαναφερόµενου/ης που απορρέουν από τη συµµετοχή του/της στον 
ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 
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Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας 
θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  
Βεβαιώνεται 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 των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 
Κατάστηµα............................................................................................. 
 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 
 Ευρώ.................................…  
Προς 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Ταχ. ∆/νση :  
  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως του ποσού των ........................................... ευρώ υπέρ 
του/της...................................................................................….∆/νση...............
................................................................................................ για την καλή 
εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθµ. σύµβασης ………………………….. 
συνολικής αξίας ………………………… για την παροχή 
υπηερεσιών....................................................................  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις του/της 
προαναφερόµενου/ης που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω 
σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας 
θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  
 
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 των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
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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 καθαρισµού: 

 
i. στα κτήρια του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

επί της οδού Φωστίνη 31, Οµηρούπολης,  
ii. στο κτήριο  επί της οδού Μιχαήλ Λιβανού 5 εντός της πόλης της 

Χίου, όπου στεγάζεται το ΠΜΣ «Ναυτιλία Μεταφορές & ∆ιεθνές 
Εµπόριο». 

iii. στο Καρράδειο κτήριο επί της οδού Μιχαήλ Λιβανού 54, όπου 
στεγάζεται το ∆ΠΜΣ «Σχεδιασµός ∆ιοίκηση και Πολιτική του 
Τουρισµού».  

iv. στο κτήριο του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών 
Υπηρεσιών επί της οδού Μητροπολίτου Πλάτωνος και ∆ωροθέου 
Πρωϊου εντός της πόλης της Χίου  

v. στο κτήριο  επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 94 και Κουντουριώτου 2, 
Χίος όπου στεγάζεται το ΜΕ.∆Ι.∆.Ε. και 

vi. στο Αµφιθέατρο της Σχολής Επιστηµών της ∆ιοίκησης Μιχάλων 8, 
Χίος. 

Η περιγραφή των εργασιών καθαριότητας παρουσιάζονται αναλυτικά στη 
συνέχεια. 

2.  Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Η εν γένει καθαριότητα των αναφεροµένων κτηρίων θα γίνεται στα πλαίσια 
των συµβατικών υποχρεώσεων του/των αναδόχου/ων και των αποφάσεων 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 
 Ενδεικτικός προγραµµατισµός καθαρισµού χώρων 
 
     Α. Καθαρισµός Χώρων (Εσωτερικοί χώροι) 
 

Α.1 Κτήρια του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης επί της 
οδού Φωστίνη 31, Οµηρούπολης 

      
Τζάµια Χώρος  Πατώµατα, έπιπλα, καλάθια, πίνακες, 

εξοπλισµός (ανά 
µήνα) 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες   

NOC 5 Καθηµερινά 4 
Γραµµατείες  5 Καθηµερινά 8 
Αίθουσες διδασκαλίας  5 Καθηµερινά 4 
Γραφεία ∆ΕΠ 2 Τρίτη-Παρασκευή 2 
Θυρωρείο 5 Καθηµερινά 4 
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Εργαστήριο 
Πληροφορικής 

3 ∆ευτέρα-Τετάρτη-
Παρασκευή 

2 

Εργαστήριο Φυσικής 2 Τρίτη – 
Παρασκευή 

2 

WC 10 Καθηµερινά ( *2 
εάν χρειάζεται) 

2 

∆ιανοµή 
Συγγραµµάτων 

2 Τρίτη – 
Παρασκευή 

2 

Γραφείο Προέδρου - 
Αίθουσα Συνελεύσεων 

5 Καθηµερινά  4 

Γραµµατέας Τµήµατος 5 Καθηµερινά 4 
Αναγνωστήριο 2 Τρίτη – Πέµπτη 2 
Γραφείο Φοιτητ. 
Συλλόγου 

1 Τρίτη 2 

Κυλικείο 1 Τρίτη 1 
      Εσωτερικοί 

κοινόχρηστοι χώροι 
(διάδροµοι, είσοδοι, 
σκάλες ) 

5 Καθηµερινά  4 

 
 
     Α.2 Κτήριο  επί της οδού Μιχαήλ Λιβανού 5 εντός της πόλης της Χίου, 

όπου στεγάζεται το  ΠΜΣ «Ναυτιλία Μεταφορές & ∆ιεθνές Εµπόριο» 
      

Τζάµια Χώρος  Πατώµατα, έπιπλα, καλάθια, 
πίνακες, εξοπλισµός (ανά 

µήνα) 
  Φορές ανά 

εβδοµάδα 
Ηµέρες   

NOC 5 Καθηµερινά 4 
Γραµµατείες  5 Καθηµερινά 8 
Αίθουσες διδασκαλίας  5 Καθηµερινά 4 
Γραφεία ∆ΕΠ 2 Τρίτη-Παρασκευή 2 
Εργαστήριο 
Πληροφορικής 

3 ∆ευτέρα-Τετάρτη-
Παρασκευή 

2 

WC 10 Καθηµερινά ( *2 εάν 
χρειάζεται) 

2 

Γραφείο Προέδρου - 
Αίθουσα Συνελεύσεων 

5 Καθηµερινά  4 

Γραφείο Φοιτητ. 
Συλλόγου 

1 Τρίτη 2 

      Εσωτερικοί κοινόχρηστοι 
χώροι (διάδροµοι, 
είσοδοι, σκάλες ) 5 Καθηµερινά  4 
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Α.3. Καρράδειο κτήριο επί της οδού Μιχαήλ Λιβανού 54, όπου στεγάζεται το 

∆ΠΜΣ  «Σχεδιασµός ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» 
      

Τζάµια Χώρος  Πατώµατα, έπιπλα, καλάθια, 
πίνακες, εξοπλισµός (ανά 

µήνα) 
  Φορές ανά 

εβδοµάδα 
Ηµέρες   

NOC 5 Καθηµερινά 4 
Γραµµατείες  5 Καθηµερινά 8 
Αίθουσες διδασκαλίας  5 Καθηµερινά 4 
Γραφεία ∆ΕΠ 2 Τρίτη-Παρασκευή 2 
Εργαστήριο Πληροφορικής 3 ∆ευτέρα-Τετάρτη-

Παρασκευή 
2 

WC 10 Καθηµερινά ( *2 εάν 
χρειάζεται) 

2 

Γραφείο Προέδρου - 
Αίθουσα Συνελεύσεων 

5 Καθηµερινά  4 

Αναγνωστήριο 2 Τρίτη – Πέµπτη 2 
Κυλικείο 1 Τρίτη 1 
Εσωτερικοί κοινόχρηστοι 
χώροι (διάδροµοι, είσοδοι, 
σκάλες ) 

5 Καθηµερινά  4 

 
 

Α.4 Κτήριο του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών επί της 
οδού Μητροπολίτου Πλάτωνος και ∆ωροθέου Πρωϊου εντός της 

πόλης της Χίου 
      

Τζάµια Χώρος  Πατώµατα, έπιπλα, καλάθια, 
πίνακες, εξοπλισµός (ανά 

µήνα) 
  Φορές ανά 

εβδοµάδα 
Ηµέρες   

Αίθουσες διδασκαλίας  5 Καθηµερινά 4 
Γραφεία ∆ΕΠ 2 Τρίτη-Παρασκευή 2 
WC 10 Καθηµερινά ( *2 εάν 

χρειάζεται) 
2 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ   

Α.Π 2494/10/05/2006  ΑΡ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 
 

32



Εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι 
(διάδροµοι, είσοδοι, σκάλες ) 

5 Καθηµερινά  4 

 
 
Α.5 Κτήριο  επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 94 και Κουντουριώτου 2, Χίος όπου 

στεγάζεται το ΠΜΣ ΜΒΑ. 
      

Τζάµια Χώρος  Πατώµατα, έπιπλα, καλάθια, 
πίνακες, εξοπλισµός (ανά 

µήνα) 
  Φορές ανά 

εβδοµάδα 
Ηµέρες   

NOC 5 Καθηµερινά 4 
Γραµµατείες  5 Καθηµερινά 8 
Αίθουσες διδασκαλίας  5 Καθηµερινά 4 
Γραφεία ∆ΕΠ 2 Τρίτη-Παρασκευή 2 
Θυρωρείο 5 Καθηµερινά 4 
Εργαστήριο Πληροφορικής 3 ∆ευτέρα-Τετάρτη-

Παρασκευή 
2 

WC 10 Καθηµερινά ( *2 εάν 
χρειάζεται) 

2 

∆ιανοµή Συγγραµµάτων 2 Τρίτη – Παρασκευή 2 
Γραφείο Προέδρου - 
Αίθουσα Συνελεύσεων 

5 Καθηµερινά  4 

Γραµµατέας Τµήµατος 5 Καθηµερινά 4 
Αναγνωστήριο 2 Τρίτη – Πέµπτη 2 
Γραφείο Φοιτητ. Συλλόγου 1 Τρίτη 2 

Κυλικείο 1 Τρίτη 1 
      Εσωτερικοί κοινόχρηστοι 

χώροι (διάδροµοι, είσοδοι, 
σκάλες ) 

5 Καθηµερινά  4 

 
 

Α.6 Κτήριο Αµφιθέατρου της Σχολής Επιστηµών της ∆ιοίκησης, Μιχάλων 8, 
Χίος 

      
Τζάµια Χώρος  Πατώµατα, έπιπλα, καλάθια, πίνακες, 

εξοπλισµός (ανά 
µήνα) 

  Φορές ανά 
εβδοµάδα 

Ηµέρες   

NOC 5 Καθηµερινά 4 
Αίθουσες διδασκαλίας  5 Καθηµερινά 4 
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Control Room 2 Τρίτη-Παρασκευή 2 
Αίθουσες 
Μεταφραστών 

5 Καθηµερινά 4 

Χώρος Υποδοχής  5 Καθηµερινά 4 
WC 10 Καθηµερινά ( *2 εάν 

χρειάζεται) 
2 

      Εσωτερικοί 
κοινόχρηστοι χώροι 
(διάδροµοι, είσοδοι, 
σκάλες ) 

5 Καθηµερινά  4 

Αποθηκευτικοί Χώροι*       
Μηχανοστάσιο*       
  * Ο καθαρισµός των συγκεκριµένων χώρων θα γίνεται 1 φορά το 

µήνα, έπειτα από συνεννόηση µε την   Επιτροπή Παρακολούθησης του 
έργου. 

 
Παρατηρήσεις πίνακα εσωτερικών χώρων: 
 

1. Κάθε 15 ηµέρες θα πραγµατοποιείται στις αίθουσες διδασκαλίας και 
εργαστηρίων σχολαστικός καθαρισµός επιφανειών κτιρίου, επίπλων 
και εξοπλισµού π.χ. θρανίων από γραψίµατα κ.λπ. 

 
2. Στους χώρους όπου υπάρχει ειδικός εξοπλισµός (επιστηµονικά 

όργανα, υπολογιστές κ.λπ.) δεν απαιτείται καθαρισµός των ευαίσθητων 
επιστηµονικών οργάνων και των κρυστάλλων των οθονών 
υπολογιστικών συστηµάτων. Ο υπόλοιπος εξοπλισµός καθαρίζεται 
κανονικά. 

 
Β. Καθαρισµός Χώρων (Εξωτερικοί χώροι) 
 

Οι εξωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι (αυλές, µπαλκόνια, πεζοδρόµια, 
σκάλες) θα καθαρίζονται πλήρως τρεις φορές την εβδοµάδα, ενώ 
καθηµερινά θα µαζεύονται τυχόν απορρίµµατα. 
Οι εξώστες και  οι ράµπες  θα καθαρίζονται µία φορά την εβδοµάδα. 

 3.Γενικοί Όροι-Βασικές απαιτήσεις 
 

• Το συνεργείο θα βρίσκεται στο χώρο καθηµερινά, όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες. 

 
• Το συνεργείο θα εκτελεί όλες τις προγραµµατισµένες εργασίες 

καθαριότητας. 
 
• Όλοι οι χώροι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) θα ελέγχονται καθηµερινά για 

την καθαριότητά τους, είτε έχει προγραµµατιστεί είτε όχι καθαρισµός 
για τη συγκεκριµένη ηµέρα στους χώρους αυτούς. Το συνεργείο θα 
ελέγχει καθηµερινά, τουλάχιστον δύο φορές, κατά την άφιξη και κατά 
την αναχώρησή του, όλους τους χώρους. Εφόσον απαιτείται, οι χώροι 
θα καθαρίζονται έκτακτα.  
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• Το συνεργείο θα εκτελεί επιπλέον εργασίες καθαριότητας αναλόγως 

των αναγκών, στο βαθµό που απαιτείται, για να είναι όλοι οι χώροι, 
εσωτερικοί και εξωτερικοί, διαρκώς καθαροί. 

 
• Τα καλάθια θα αδειάζονται και τα σκουπίδια σε δάπεδα και έπιπλα θα 

µαζεύονται καθηµερινά σε όλους τους χώρους, ανεξαρτήτως 
προγραµµατισµού και εφόσον απαιτείται. 

 
• Όλες οι τουαλέτες των γραφείων θα καθαρίζονται κατά τον καθαρισµό 

του οικείου γραφείου και θα εφοδιάζονται µε χαρτί και λοιπά 
αναλώσιµα, τα οποία επιβαρύνουν τον/τους ανάδοχο/ους. 

 
• Το συνεργείο θα πραγµατοποιεί όλες τις επιπλέον εργασίες 

καθαριότητας που το ίδιο εντοπίζει ή που του υποδεικνύονται από τους 
υπεύθυνους του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου. 

 
• Σε όποιους χώρους προβλέπονται δύο ή περισσότεροι καθαρισµοί, ο 

πρώτος καθαρισµός θα γίνεται οπωσδήποτε πριν τις 08:00, ενώ ο 
τελευταίος ηµερήσιος καθαρισµός δεν θα γίνεται πριν από τις 13:00, 
ανεξαρτήτως της ώρας πραγµατοποίησης των προηγούµενων 
καθαρισµών. 

 
• Χώροι όπως αίθουσες, εργαστήρια κ.λπ. θα πρέπει να καθαρίζονται 

είτε πριν την έναρξη των µαθηµάτων, κατά κανόνα πριν τις 09:00, είτε 
µετά τη λήξη αυτών. 

 
• Έκτακτοι καθαρισµοί θα µπορούν να γίνονται στις απαιτούµενες ώρες 

και ηµέρες, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ετήσιο πλήθος 
καθαρισµών δε θα αυξάνει. Οι έκτακτοι καθαρισµοί δύνανται να 
συµπεριλαµβάνουν ενδεικτικά άλλα όχι αποκλειστικά την υποστήριξη 
πραγµατοποίησης Γενικών Συνελεύσεων, ∆ιηµερίδων, Σεµιναρίων, 
Παρουσιάσεων, Εκδηλώσεων, καθώς και τις ειδικές εργασίες 
καθαριότητας χώρων και εξοπλισµού που συνεπάγονται οι παραπάνω 
περιστάσεις.  

 
• Οι επιπλέον εργασίες θα εκτελούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός 

συνολικός χρόνος απασχόλησης δε θα υπερβαίνει αυτόν που θα 
απαιτείται µηνιαίως σύµφωνα µε το πρόγραµµα καθαρισµού που θα 
συµφωνηθεί. Για τον υπολογισµό του συνολικού χρόνου 
πολλαπλασιάζονται τα τετραγωνικά κάθε χώρου επί το πλήθος των 
µηνιαίων καθαρισµών, συνυπολογίζοντας το είδος του χώρου, την 
καθηµερινή καθαριότητα και τους ελέγχους. 

 
• Το είδος και τα επιµέρους τετραγωνικά των χώρων είναι ενδεικτικά. Σε 

περίπτωση µεταβολής των συνολικών τετραγωνικών, σε περίπτωση 
µετακόµισης ή αξιοποίησης νέων χώρων καθώς και σε άλλες συναφείς 
περιπτώσεις, η υποχρέωση του συνεργείου έγκειται στην παροχή των 
συµφωνηµένων υπηρεσιών µε βάση τον προαναφερθέντα τρόπο 
υπολογισµού του έργου και ανεξαρτήτως συνολικών χώρων, 
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επιµέρους χρήσεων, συνολικών τετραγωνικών µέτρων ή χρόνου 
παρουσίας. 

 
• Ο καθηµερινός προγραµµατισµός µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια 

της σύµβασης, κατά την κρίση του Πανεπιστηµίου, για λόγους όπως 
είναι -ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά- η αλλαγή χρήσης χώρου, η 
προσθήκη νέων χώρων και γενικά ο συντονισµός των εργασιών 
καθαριότητας µε το πρόγραµµα δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου. 

 
• Το Πανεπιστήµιο µπορεί, κατά την κρίση του, να ζητήσει τη µείωση του 

έργου καθαριότητας κατά τις περιόδους που δεν υπάρχει εντατική 
χρήση χώρων  µε αντίστοιχη αύξηση του έργου σε περιόδους που 
υπάρχει ανάγκη, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ετήσιο έργο δεν 
αυξάνεται. 

 
• Τα µέσα και τα υλικά καθαριότητας επιβαρύνουν τον/τους 

ανάδοχο/ους, οι οποίοι πρέπει να διαθέτει όλο τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό για καθαρισµό πατωµάτων κάθε είδους, 
συµπεριλαµβανοµένων των χαλιών και µοκετών, περσίδων και 
κουρτινών, τοίχων και παραθύρων, θυρών, επιφανειών γενικότερα, 
καθώς και των επίπλων και του εξοπλισµού που διαθέτει το 
Πανεπιστήµιο. 

 
• Για τις µεθόδους και τα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιήσει το 

συνεργείο για το καθαρισµό του κινητού και ακίνητου εξοπλισµού του 
Πανεπιστηµίου, θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση µε τους 
υπεύθυνους του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου. 

 
• Το συνεργείο οφείλει να ενηµερώνει πλήρως για το είδος των υπό 

χρήση µέσων και ειδικά των υλικών καθαριότητας, τα οποία πρέπει να 
είναι ασφαλή, µη τοξικά και µη αλλεργιογόνα. Μέριµνα θα πρέπει να 
λαµβάνεται για την ασφάλεια των χώρων κατά τον καθαρισµό τους σε 
ζητήµατα που περιλαµβάνουν -ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά- την 
ασφάλεια του εξοπλισµού και την αποφυγή ατυχηµάτων π.χ. λόγω 
γλιστρήµατος, χρήσης ηλεκτρικών συσκευών, επαφής µε υλικά 
καθαρισµού κ.λπ.  

 
• Αναλογικά παρόµοια προγράµµατα καθαρισµού χώρων θα ισχύσουν 

και για τα υπόλοιπα κτίρια της Σχολής µε την υπογραφή της σύµβασης 
 

• ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 Ο ανάδοχος οφείλει: 
- Να τηρεί όλους του σχετικούς για την εργασία νόµους (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  
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- Να συµµορφώνεται στις 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. 

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Για την κάλυψη των προαναφερθεισών υποχρεώσεων θα απασχολείται 

ανάλογος αριθµός καθαριστριών, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι 
µικρότερος των τριών  (3) ατόµων .  
 
Τέλος ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα των υλικών καθαριότητας . 
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