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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 

2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 

4. Το Π.∆. 83/84 (ΦΕΚ 31/20.03.84) «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστηµίου και 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει, 

5. Την µε αριθµ. 58604/28.07.2006 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 
243/17.08.2006 τ.Β’) «Περί ανακήρυξης των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», 

 
6. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και 

Άλλες ∆ιατάξεις», 

7. Τις διατάξεις της µε αριθµ. Πρωτ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε 

Ευρώ των Χρηµατικών Ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95»,  

8. Το Ν∆ 496/1974 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆», 

9. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 

10. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, 

11. Τον Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164/Α/88) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», 

12. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών 

Θεµάτων», 

13. Το Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-1996) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» όπως ισχύει σήµερα, 

14. Το Π.∆. 334/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα προς τις ∆ιατάξεις της Οδηγίας 

93/37/ΕΟΚ», 

15. Το Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230/12-10-1998) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Υπηρεσιών προς τις ∆ιατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 18/2000 (Προσαρµογή 

της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52), 

16. Το Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό 

∆ίκαιο», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 105/2000 (97/52/ΕΚ), 
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17. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999) «Περί Κρατικών Προµηθειών», 

18. Τον Ν. 2522/97 «Περί ∆ικαστικής Προστασίας Κατά το Στάδιο που Προηγείται της Σύναψης Συµβάσεων 

∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών Σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 

19. Την υπ’ αριθµ. 12/15.01.2007 (θέµα 5.1) Απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου: Προκήρυξη πρόχειρου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια Υλικών Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 

6.000,00 € (εξ χιλιάδων  ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕ Ι  

 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε  κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για 

την προµήθεια Υλικών Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών της Πανεπιστηµιακής µονάδας Μυτιλήνης. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € (εξ χιλιάδων ευρώ) 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%, και θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε.: 1381 Α του Τακτικού Προϋπολογισµού του 

Ιδρύµατος.  

Το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου έχει το δικαίωµα ύστερα από πρόταση του Τµήµατος Περιουσίας & 

Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων να αυξήσει την ποσότητα µέχρι 30% ή να µειώσει αυτή µέχρι 

50% (άρθρο 21 παρ. 1 εδάφιο α’ του Π∆ 394/96) εντός της παραπάνω προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

 

ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Το αντικείµενο της παρούσης διακήρυξης αφορά στην προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού, όπως :  

χαρτί υγείας, καθαριστικά είδη , σακούλες σκουπιδιών, σφουγγαρίστρες, κα. 

Η ποσότητα για κάθε είδος υλικού προς προµήθεια, θα καθοριστεί µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού από το 

Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, αναλόγως των αναγκών και του διαθέσιµου ποσού που καθορίζεται 

από τον προϋπολογισµό της παρούσης διακήρυξης. 

Οι προµηθευτές θα υποβάλλουν προσφορά για όσα από τα είδη του πίνακα του Παραρτήµατος Α, διαθέτει η 

επιχείρησή τους. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 10:00 µ.µ. Οι 

προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόµενου, από το Τµήµα Πρωτοκόλλου 

και ∆ιοικητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, 

και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα οποία 

στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρµόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι οι κκ. 

Καραντάνη  Π., Κεντέρη Ε.. (τηλ. 2251036145, & 2251036142, φαξ 2251036127).  

Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος 

Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη µε οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι 

αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία µέχρι την παραπάνω καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του 

ενδιαφερόµενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ’ ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η 

ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται µε πρωτοβουλία 

του ιδίου, από τους προαναφερθέντες αρµόδιους υπαλλήλους του ιδρύµατος. 
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Προσφορά που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά 

δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαµβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, 

 Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Πανεπιστήµιο Αιγαίου– ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικών Υποθέσεων – Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών), 

 Ο αριθµός της διακήρυξης (409/23.01.2007), 

 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (Τρίτη  27 Φεβρουαρίου 2007), 

 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του Φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται 2 (δύο) σφραγισµένοι υποφάκελοι µε τις 

ενδείξεις: 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει 

υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, τους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης, συµπληρωµένους ευκρινώς µε την τιµή µονάδας του κάθε 

προσφερόµενου είδους χωρίς Φ.Π.Α, και µε Φ.Π.Α. στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα. 

Οι τιµές των προσφερόµενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΏ (€). Στις τιµές χωρίς 

Φ.Π.Α., θα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Ο κάθε προµηθευτής θα αναγράψει στους παραπάνω πίνακες, την τιµή µονάδας, για όλα τα είδη. Τα είδη που 

περιλαµβάνονται στους παραπάνω πίνακες και για τα οποία δεν αναγράφονται τιµές στην προσφορά, θεωρείται ότι 

δεν αποτελούν αντικείµενο της προσφοράς του. 

 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται: 

 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο 

προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

 ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο, 

 ότι όλα τα είδη που προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα, 

 ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 

ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή 

της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

2. ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς του.  

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 

Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της. Οι τιµές των προσφερόµενων ειδών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ενός (1) έτους 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 7
 

∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Όλοι οι προσφέροντες πρέπει οπωσδήποτε µαζί µε τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγµατα για τα είδη 

που απαιτείται, όπως αυτά φαίνονται από τον πίνακα του Παραρτήµατος Α. 

 

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον για διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο ενός (1) έτους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί τη ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 και ώρα 11:00 π.µ., στα Γραφεία του Τµήµατος 

Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, ενώπιον της 

αρµόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή 

µπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς 

λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την εν συνόλω  χαµηλότερη τιµή. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 

τιµή για κάποιο είδος ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά για το συγκεκριµένο είδος απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαµηλότερης εν συνόλω τιµής αποτελεί αυστηρά το κριτήριο 

επιλογής µεταξύ των προσφερόµενων ειδών των προσφορών οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία 

του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονοµικές απαιτήσεις του διαγωνισµού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές 

θεωρηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών ως ευνοϊκές για  το Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου, 

χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης όσοι πήραν µέρος σ’ αυτόν. 

Οι προµηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι υποχρεωµένοι µέσα σε πέντε εργάσιµες (5) 

ηµέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσµατος να προσέλθουν για να υπογράψουν τη σύµβαση του 

έργου. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση στην οριζόµενη 5θήµερη 
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προθεσµία, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου απευθύνεται στον επόµενο στην κατάταξη, µειοδότη προµηθευτή. 

 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύµβασης 

είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσηµο. 

Ο προµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα 

στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστηµίου που θα υποδειχθούν. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές 

επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µετά από γραπτές παραγγελίες του Τµήµατος Περιουσίας & Προµηθειών της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων ή του Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

του Ιδρύµατος, το αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία της σχετικής παραγγελίας.  Ή παραπάνω 

προθεσµία µπορεί να παραταθεί µετά από αίτηση του αναδόχου – προµηθευτή, στην οποία θα δικαιολογεί τους λόγους 

της παράτασης, αφού εγκριθεί από το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών. 

Οι παραγγελίες θα γίνονται από το άτοµο ή τα άτοµα που θα υποδείξει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µετά την 

υπογραφή της σύµβασης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, και σε χώρο ή 

χώρους που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο παραλαβής ή τους υπεύθυνους παραλαβής που θα υποδείξει το 

Πανεπιστήµιο. 

α. Ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της αποστολής των ειδών χωρίς καµία 

ευθύνη του Πανεπιστηµίου και µέχρι την παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος στη Μυτιλήνη. 

β. Ο προµηθευτής υποχρεούται πάραυτα να αντικαθιστά χαµένο ή κατεστραµµένο κατά τη µεταφορά είδος. 

  

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή θα γίνεται µετά την σωστή εκτέλεση της κάθε παραγγελίας από τον ανάδοχο δηλαδή την (ποσοτική 

ή/και ποιοτική) παραλαβή των ειδών από το άτοµα ή τα άτοµα που θα υποδείξει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

Η πληρωµή γίνεται τµηµατικά µε χρηµατικά εντάλµατα, τα οποία θα εκδίδονται στο όνοµα του προµηθευτή, µε 

βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά (τιµολόγιο, δελτίο αποστολής, πρωτόκολλο παραλαβής, φορολογική και ασφαλιστική 

ενηµερότητα) και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια 

του ανάδοχου - προµηθευτή θα πρέπει να εκδίδονται σε συνεννόηση µε το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβάλλεται σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν 

τον ανάδοχο προµηθευτή.  

Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

 

 

 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 7
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός από 

προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, 

σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το 

διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν. 

2286/95 (Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου) και του Π.∆. 394/96 (κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου). 

4. Ο κάθε υποψήφιος µπορεί να ζητήσει και γραπτά –έγκαιρα- συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών, Λόφος 

Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, υπόψη της κας. Καραντάνη Π., ή της κας. Κεντέρη Ε., για το 

έργο «Προµήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης», τηλ. 

2251036145- 2251036142, φαξ 2251036127, ή στα e-mail: p.kara@.aegean.gr, ekenteri@aegean.gr 

5. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό 

έγγραφα, αυτά παραδίνονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς, µέσα σε (4) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής 

αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, 

αυτές παρέρχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την 

υποβολή των προσφορών.  

6. Σε περίπτωση που κάποιος προµηθευτής είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και ο µοναδικός µεταπωλητής στην 

Ελλάδα για την προώθηση και πώληση των προς προµήθεια ειδών, µπορεί µε την οικονοµική του προσφορά να 

επισυνάψει σχετική βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας µε επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

7. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη διακήρυξη δίνονται κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου της 

Πανεπιστηµιακής Μονάδας της Μυτιλήνης το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Λόφος 

Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην 

επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριµένα στη θέση «Ανακοινώσεις-

Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµοί Προµηθειών»  

8. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια Μυτιλήνης, 

σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

9. Ο προµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης. 

10. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε: 

Τηλ.:  2251036145, 2251036142  

Φαξ:  251036127 

e-mail:  : p.kara@.aegean.gr, ekenteri@.aegean.gr 

 
 

Χρυσή  Βιτσιλάκη 
 
 
 
 

Αντιπρύτανις Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α* ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 

     
1)  Απορροφητική πετσέτα  τεµάχιο   
2)  Βουρτσάκι για τουαλέτα  (pigal) τεµάχιο   
3)  Γάντια µεσαίου µεγέθους µε επένδυση  ζεύγος   
4)  Κουβαδάκι για τουαλέτα µικρό µε πεντάλ τεµάχιο   
5)  Κουβάς σφουγγαρίσµατος  πλαστικός 

µεσαίος  
τεµάχιο   

6)  Οινόπνευµα µπλε  λίτρο   
7)  Πανάκια ξεσκονίσµατος  τεµάχιο   
8)  Σακούλες πλαστικές µικρές 50 cm x 30 

cm  
κιλό   

9)  Σακούλες πλαστικές σκουπιδιών µεγάλες 
µαύρες 80 cm x 100 cm 

κιλό   

10)  Σκούπα βεντάλια χωρίς κοντάρι µεσαία τεµάχιο   
11)  Υγρό καθαρισµού τουαλέτας    
12)  Σκόνη καθαρισµού τουαλέτας  κιλό   
13)  Σφουγγαράκια για τα πιάτα  τεµάχιο   
14)  Σφουγγαρίστρα µεγάλη  απορροφητική 

χωρίς κορδόνια και κοντάρι  
τεµάχιο   

15)  Υγρό καθαρισµού αλάτων  λίτρο   
16)  Υγρό καθαρισµού για πάτωµα λίτρο   
17)  Υγρό καθαρισµού για τζάµια λίτρο   
18)  Υγρό κρεµοσάπουνο λίτρο   
19)  Φαράσι απλό πλαστικό   τεµάχιο   
20)  Ρολό χαρτί (κουζίνας ) για τζάµια 

οικολογικό (** ) 
ρολό   

21)  Χαρτί υγείας οικολογικό  (** ) ρολό   
22)  Χλωρίνη  απλή λίτρο   
23)  Χλωρίνη παχύρρευστη   λίτρο   
24)  Κοντάρι αλουµίνιο, συµβατό µε το είδος 

10 
τεµάχιο   

25)  Κοντάρι αλουµίνιο, συµβατό µε το είδος 
14 

τεµάχιο   

26)  Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική πλακέ 
εως 18 cm, ανταλλακτικό  (** ) 

τεµάχιο   

27)  Κοντάρι  συµβατό µε το είδος 26 τεµάχιο   
28)  Επαγγελµατικό καρότσι τεµάχιο   

 
 
* ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ 
(ΛΙΤΡΟ, ΚΙΛΟ, ΤΕΜΑΧΙΟ Κ.Λ.Π.) 
 
 
(** )  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΕΙ∆Η 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:        1.ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η 1, 7, 14, 15, 16, 17 ΚΑΙ 21 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΥΓΡΟΥ. 
  2.  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η 9 ΚΑΙ 10 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ. 
  3.  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η 19 ΚΑΙ 20 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΡΟΛΟ. 
 
 
 


