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ΜΥΤΙΛΗΝΗ  17/04/2007 
Α.Π.                       1971 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ( ΑΡΙΘΜΟΣ    1971/2007 ) 
 

Ανοικτού διαγωνισµού για τη µίσθωση κλινών,  για την στέγαση των φοιτητών της 
Πανεπιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009. 

  

 

        ΄Έχοντας υπόψη: 

1) Το Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

2)  Το Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ 31/84 τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστηµίου και 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», 

3) Την µε αρ. 59604/Β2/28.07.2006, διαπιστωτική, της ΥπΕΠΘ, απόφαση (ΦΕΚ 243/17.08.2006, 

τ. ΝΠ∆∆) ) «Περί ανακήρυξης των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», 

4) Την µε αρ. 360/29.12.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

(ΦΕΚ 1946/29.12.2006 τ.Β΄) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου – Αντιπρύτανη», 

5) Την µε αρ. 639/2007 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, (ΦΕΚ 133/05.02.2007, 

τ.Β΄), «Ανάθεση αρµοδιοτήτων της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο Πρυτανικό 

Συµβούλιο», 

6) Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρηµένου Συντάγµατος, «περί αρµοδιοτήτων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου», 

7) Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του 

Κράτους και Άλλες ∆ιατάξεις», 
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8) Τις διατάξεις της µε αρ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση και 

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

9) Το Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» και τα σχετικά 

µε αυτό διατάγµατα, όπως ισχύουν, 

10)  Τον Ν. 1642/1986 «Περί εφαρµογής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες διατάξεις.», 

όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί από το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/00, τ.Α΄), 

11)  Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/22.03.94, τ.Α’) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος, 

12) Την παρ. 17, άρθρο 41 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238/22.10.1998, τ.Α΄) «Ρυθµίσεις 

δασµολογικού και φορολογικού περιεχοµένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής 

∆ικονοµίας και άλλες διατάξεις»,  

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

Συναφών Θεµάτων», 

14) Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16.03.2007 τ.Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

16ης Νοεµβρίου 2005, 

15) Την µε αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/17402/06 (ΦΕΚ 1042/01.08.2006, τ.Β’) κοινή απόφαση του 

Υφυπουργού ΕΣ∆∆Α και του Υπουργού ∆ικαιοσύνης για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση πιστοποιητικών αρµοδιότητας του Υπ. ∆ικαιοσύνης, 

16) Τις  διατάξεις του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3414/2005  σε 

συνδυασµό µε την αριθµ. 1108437/2565/∆ΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρείες» και την αριθµ. 24014/25-11-2005 Κ.Υ. Α. «δικαιολογητικά για την εφαρµογή του 

Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε  µε το Ν.3414/2005», 

17) Τον Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», 

18) Την µε αρ. Ε5/7659/1987 (ΦΕΚ 568/29.10.87, τ.Β΄) απόφαση του ΥπΕΠΘ, «Περί στέγασης 

φοιτητών και σπουδαστών των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», 

19) Τον «Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1376/25.10.2002, τ. 

Β΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε από την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

(Συνεδρίαση 36/06.10.2000, Θέµα 5.6), 

20) Τις διατάξεις του Π.∆. 715/1975 (ΦΕΚ 212/75 τ.Α΄), «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, 

αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως 

εργασιών», όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 6, άρθρο 7 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/03, 

τ.Α΄), 
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21)  Το Π.∆. 34/1995 (ΦΕΚ 30/10.02.1995, τ.Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών 

µισθώσεων», 

22)   Το άρθρο 7 του Ν. 2741 (ΦΕΚ 199/28.09.1999, τ.Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, 

άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», 

23)   Το Π.∆. 337/2000 (ΦΕΚ 281/28.12.00, τ.Α΄) «Κατάταξη των ενοικιαζοµένων δωµατίων και 

ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων σε κατηγορίες µε το σύστηµα των κλειδιών», 

24) Τον Ν. 1952/1986 (ΦΕΚ 167/86, τ.Α΄) «Κανονισµός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών», 

25)  Τον Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/08.09.97, τ.Α’), «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 

26) Τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας 138 και 182 περί αποτελεσµατικής κατάργησης της εργασίας 

των παιδιών, 

27) Το απόσπασµα πρακτικών της συνεδρίασης 73/12.04.2006, του Πρυτανικού Συµβουλίου του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Θέµα 3.22: «∆ιαδικασία µίσθωσης κτιρίων», 

28)  Τις αποφάσεις του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Θέµα 4.1 Συνεδρίαση 15/28.02.2007 

και Θέµα 5.5 Συνεδρίαση 16/03.04.2007.  

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 
 

Ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για τη µίσθωση κλινών, για την στέγαση των 

φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009, ως εξής : 

Γίνονται δεκτές: α. Προσφορές για τη µίσθωση κλινών σε επιπλωµένα δωµάτια για τα 

ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009.  

β. Προσφορές για τη µίσθωση κλινών σε επιπλωµένα διαµερίσµατα για τα ακαδηµαϊκά έτη 

2007-2008 και 2008-2009. 

Οι προσφορές θα καλύπτουν  όλο το αναφερόµενο διάστηµα.  

Το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα να µεταθέτει την έναρξη της µίσθωσης χωρίς 

τροποποίηση της σύµβασης και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της σύµβασης.  

Ο τόπος µίσθωσης κλινών θα είναι υποχρεωτικά στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της 

Μυτιλήνης και έως ακτίνα 15 χιλιοµέτρων προσεγγιστικά, από το κέντρο της πόλης. 

Τα παραπάνω αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συµµετέχοντες στον παρόντα διαγωνισµό, δια 

της συµµετοχής τους σε αυτόν και µόνο. 

Για τη µίσθωση κλινών γίνονται δεκτές και τµηµατικές προσφορές υπό την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζουν διαµονή σε κατάλληλα επιπλωµένα δωµάτια ή / και διαµερίσµατα. 
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Το σύνολο των κλινών υπολογίσθηκε σε 250 (διακόσιες πενήντα).        
 

 

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ έχει ως εξής :   
 

1) ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ  Ή / ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη, για το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008, ανέρχεται στο ποσό των 

550.000,00 ΕΥΡΩ   

2) ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ  Ή / ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη, για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009, ανέρχεται στο ποσό των 

550.000,00 ΕΥΡΩ   

 

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ανέρχεται στο ποσό των 
1.100.000,00  ΕΥΡΩ και θα καλυφθεί από το ΥπΕΠΘ από πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισµού, και συγκεκριµένα από τον ΚΑΕ 0813β του Τακτικού Προϋπολογισµού 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

                       
  

 

Άρθρο 1 
Χρόνος υποβολής προσφορών 
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

σφραγισµένες προσφορές µέχρι τις 3.00 µ.µ. της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας της 

διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι  την 15/06/2007  ηµέρα  Παρασκευή.  

2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και θα 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν 

στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού στην ταχυδροµική διεύθυνση:  Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη 81 

100,  Γραφείο Γραµµατείας (Πρωτόκολλο).  

 
 

Άρθρο 2 
Χρονολογία διαγωνισµού  

Ο διαγωνισµός  θα αρχίσει στις 18/06/2007 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ., στα γραφεία 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο Κτίριο ∆ιοίκησης 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου – Μυτιλήνη, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής 
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(βάσει της απόφασης µε αρ. Συνεδρίασης 16/03.04.2007, Θέµα 5.5), µε την αποσφράγιση του 

κυρίως φακέλου της προσφοράς. 
Μετά την αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών, όλων των ζητούµενων δικαιολογητικών, 

των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονοµικών 

προσφορών, για όσες προσφορές κριθούν αποδεκτές και συντάσσεται  σχετικό  πρακτικό  το 

οποίο εισηγείται στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος  για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

Με απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου µπορεί να µετατίθεται η 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού µε ή χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

 
 

Άρθρο 3 
Πρόσωπα που µπορούν να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δύνανται να παρίστανται µόνο οι συµµετέχοντες 

στο διαγωνισµό ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί των.   

 

 

Άρθρο 4 
∆ηµοσιότητα διαγωνισµού 

Η ειδική περιληπτική διακήρυξη της διακήρυξης θα σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για 

δηµοσίευση στην  Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία εφηµερίδα µε πανελλαδική κυκλοφορία, σε δύο 

εφηµερίδες µε κυκλοφορία στο νησί της Λέσβου, στα αρµόδια Εµπορικά Επιµελητήρια και στον 

ΕΟΜΜΕΧ. 

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 

www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm.   

 

     

Άρθρο 5 
Προσόντα 

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, Συνεταιρισµοί, 

Κοινοπραξίες, Συµπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες,  Ενώσεις που έχουν στην ιδιοκτησία τους ή 

στην εκµετάλλευση  ή χρήση τους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες  έχουν ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  από τον ΕΟΤ ή από τη ∆ιεύθυνση Τουρισµού της οικείας Περιφέρειας και είναι 

εγγεγραµµένες στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδας και Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια, τα οποία 

έχουν  ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από τον ΕΟΤ ή από τη ∆ιεύθυνση  Τουρισµού της οικείας 

Περιφέρειας. 
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Άρθρο 6 
Εγγυήσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Με την κάθε προσφορά κατατίθεται υποχρεωτικά εκτός των άλλων και εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (σχετικά παράρτηµα Α’) 
 
 
 

Άρθρο 7 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για τα χρονικά 

διαστήµατα από την 1η Σεπτεµβρίου 2007 έως την 30η Ιουνίου 2008 και από την 1η Σεπτεµβρίου 

2008 έως την 30η Ιουνίου 2009.  

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατά 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται 

τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 

 
 

Άρθρο 8 
Αντιπροσφορές  

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές.  

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

Άρθρο 9 
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών (σχετική η παραγρ. 11 του Παραρτήµατος Α’). 
 
 
 

Άρθρο 10 
Νοµική µορφή Κοινοπραξίας που θα παράσχει τις υπηρεσίες εφόσον της ανατεθεί η 
σύµβαση 

Σε περίπτωση που τα κοινοπρακτούντα µέλη είναι µη φυσικά πρόσωπα προ της υπογραφής 

της σύµβασης θα δηµοσιεύσουν (νοµίµως) στο οικείο Πρωτοδικείο το καταστατικό της 

Κοινοπραξίας. 
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Άρθρο 11 
Η τεχνική και οικονοµική προσφορά θα έχουν συνταχθεί όπως τα υποδείγµατα του 

Παραρτήµατος Γ. 

 
 

Άρθρο 12 
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης τα 

παραρτήµατα Α’, Β’, Γ΄ αυτής, το περιεχόµενο των οποίων δεσµεύει τους συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό, τους αναδόχους και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

 

 

Άρθρο 13      
Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επισήµων 

Εκδόσεων  των  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 16/05/2007. 

 

 

Άρθρο 14 
Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων  

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου θα γνωστοποιήσει τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού στην 

Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης. 

 

 

Άρθρο 15 
Γνωστοποίηση αποφάσεων Πρυτανικού Συµβουλίου   

Οι συµµετέχοντες στον υπόψη διαγωνισµό λαµβάνουν γνώση των σχετικών µε τον υπόψη 

διαγωνισµό αποφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος µε δική τους φροντίδα, 

υποβάλλοντας σχετική προς τούτο αίτηση, προς Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Γραµµατεία Πρυτανικού 

Συµβουλίου. 

Αντίγραφο της έκθεσης καταλληλότητας των καταλυµάτων κοινοποιείται, επί αποδείξει, σε 

όλους όσους έχουν υποβάλει προσφορά κατά τον διαγωνισµό ενώ µε έγγραφο γνωστοποιείται, επί 

αποδείξει, στον/ους ιδιοκτήτη/ες του/ων καταλυµάτων, η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού. 

Επιπλέον, περιλήψεις των αποφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου, τοιχοκολλούνται στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου που εκδίδει τη διακήρυξη.  
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Άρθρο 16 
Παραλαβή διακήρυξης και των παραρτηµάτων Α΄, Β, Γ΄ αυτής  

Για την παραλαβή της παρούσας και των παραρτηµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ αυτής, οι ενδιαφερόµενοι 

να απευθύνονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος 

Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη – 81 100, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τηλ. 22510-36000, 22510-

36108,  fax 22510-36009, έναντι του ποσού των 15,00 €, αφού προσκοµίσουν την απόδειξη 

κατάθεσης του συγκεκριµένου ποσού στον υπ’ αρ. GR4801011350/0000000000/26048 

λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην Τράπεζα Ελλάδος.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

αναζητούν τα τεύχη από την Υπηρεσία µέχρι την 08/06/2007. 
Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παραλαµβάνουν την αναλυτική διακήρυξη σε 

ηλεκτρονική µορφή, χωρίς χρέωση από την επίσηµη ιστοσελίδα του Ιδρύµατος µε διεύθυνση 

http://www.aegean.gr. 

 

 

                                                                 Η Αντιπρύτανις 
       Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  
 
                                                               ΧΡΥΣΗ  ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄ 
 

1) Απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για τη µίσθωση κλινών 
 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ από 01/09/2007 έως 30/06/2008, και από 01/09/2008 έως 
30/06/2009 
 

 
 Τα προσφερόµενα επιπλωµένα δωµάτια ή επιπλωµένα διαµερίσµατα, προς ενοικίαση, από 
το Πανεπιστήµιο Αιγαίου πρέπει να είναι ικανά να φιλοξενήσουν φοιτητές για  µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Γι΄ αυτό πρέπει να είναι άνετα και οι 
προσφερόµενοι εξοπλισµοί και υπηρεσίες να µπορούν να εξασφαλίσουν την άνετη διαβίωση των 
φοιτητών.   
 
 Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά oι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ενοικιαζοµένων 
∆ωµατίων ή Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων που έχει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, οι οποίες 
συντάχθηκαν σύµφωνα µε το Π.∆. 337/2000, προσαρµοσµένο όµως στις απαιτήσεις του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
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Ι) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 
 
α) Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισµού και υπηρεσιών για τις κατηγορίες των 
Επιπλωµένων ∆ωµατίων που ενδιαφέρουν το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, καταγράφονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

 
1.  ΕΠΙΠΛΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ 

 
1. Σταθερές κλίνες ίσες µε τη δυναµικότητα του δωµατίου 
2. ∆ιαστάσεις κλίνης 1 ατόµου : 1,00Χ2,00  
3. 1 τουλάχ. Κοµοδίνο σε µονόκλινο και δίκλινο δωµάτιο. 
4. Καθρέφτης επίτοιχος ή στο ερµάριο 
5. Μικρό Τραπέζι ή τουαλέτα 
6. Ένα κάθισµα ανά κλίνη 
7. Ένας πάγκος ή σκαµνί αποσκευών 
8. Χαλιά στο δάπεδο κατά τη χειµερινή περίοδο. 
9. Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα φωτιστικό ανά κλίνη ή άτοµο 
10. Φωτιστικό στη βεράντα (αν υπάρχει) 
11. Ένα τραπέζι και ένα κάθισµα ανά κλίνη στη βεράντα (αν υπάρχει) 
12. Ικανοποιητική συσκότιση µε κουρτίνες ή σκούρα πατζούρια 
13. Ερµάριο τουλάχ. 0.50µ ανά άτοµο. 

        2.  ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ένα στρώµα ανατοµικό (µε ελατήρια) ανά κλίνη. 
        3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ 

1. Νιπτήρας. 
2. Λεκάνη και καζανάκι 
3. Μπανιέρα ή ντουζιέρα. 
4. Καθρέφτης επίτοιχος και εταζέρα 
5. Φωτιστικό σώµα 
6. Καλάθι αχρήστων µε κάλυµµα και πιγκάλ 
7. Αγκιστρα πετσετών και ενδυµάτων. 
8. Κουρτίνα µπανιέρας ή ντουσιέρας. 
9. Σκαµνάκι. 
10. Ταπέτο δαπέδου. 
11. Εξαερισµός φυσικός ή τεχνητός. 
12. Ποτήρια νερού. 

4.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Παροχή κρύου και ζεστού νερού όλο το 24ωρο σε λουτρά και κοινόχρηστες 
κουζίνες 

2. Θέρµανση το χειµώνα σε όλους τους χώρους 
3. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και πρίζες σε όλους τους χώρους 
4. Κοινόχρηστο τηλέφωνο µε κάρτα ή µετρητή 
5. Πινακίδα µε τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε προσιτό σηµείο του κτηρίου 
6. Φαρµακείο µε είδη πρώτης ανάγκης σε προσιτό σηµείο του κτηρίου 
7.    Κουτί και έντυπα παρατηρήσεων – παραπόνων. 
 
β) Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για τις κατηγορίες των Ενοικιαζοµένων  ∆ωµατίων  που 
ενδιαφέρουν το Πανεπιστήµιο Αιγαίου καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

  
 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

1 Ελάχιστο εµβαδόν µονόκλινου δωµατίου 14 – 17 m2 
(απαίτηση 
Π.Α.) 
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2 Ελάχιστο εµβαδόν δίκλινου δωµατίου 27-31 m2 
(απαίτηση 
Π.Α.) 

3 Ελάχιστη διάσταση δωµατίων 2,5 
4 Ελάχ. Εµβαδόν ιδιαίτερου λουτρού 2,0 
5 Μπανιέρα ή ντουσιέρα στο 100% των λουτρών NAI 
6 Επένδυση δαπέδων λουτρών µε µωσαϊκό, πλακάκια ή µάρµαρο NAI 
7 Επένδυση τοίχων λουτρού µε πλακίδια γύρω από το νιπτήρα και 

το ντους ( για κατηγορία  2 κλειδιών) ή  Επένδυση όλων των 
τοίχων του λουτρού µε πλακίδια έως το 1,80µ ( για κατηγορίες 3 
και 4 κλειδιά) 

ΝΑΙ 

8 Καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων καθηµερινός. NAI 
9 Αίθουσα πρωινού τουλάχ. 10,00 µ2 και Παρασκευαστήριο 

σύµφωνα µε υγειονοµικές διατάξεις εφόσον παρέχεται η 
αντίστοιχη υπηρεσία 

ΝΑΙ 

10 Βοηθητικοί χώροι (αποθήκες ) ΝΑΙ 
 Σηµ.Για παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια επιτρέπεται απόκλιση 

από της ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούµενες διαστάσεις/ή και 
εµβαδά της κάθε κατηγορίας, της τάξης του 10%, κατ’ ανώτατο 
όριο. 

 

 
 
Όλες οι προαναφερόµενες απαιτήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες δωµατίων.    
 
γ) Οι ελάχιστες πρόσθετες απαιτήσεις που έχει το Πανεπιστηµίου Αιγαίου, καταγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα και συντάχθηκαν µε την βοήθεια του Πίνακα των Βαθµολογούµενων κριτηρίων 
αξιολόγησης – κατάταξης του Π.∆. 337, ο οποίος κατατάσσει τα επιπλωµένα δωµάτια στις 
κατηγορίες 2,3, ή 4 κλειδιών.    
 
 Α.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΟΥ 
1 Μπαλκόνια – βεράντες για το 30% τουλάχιστον των δωµατίων. 
2 Κλιµατισµό στο 100% των δωµατίων. 
 Β.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1 Κοινόχρηστη κουζίνα πλήρως εξοπλισµένη µε συσκευές και σκεύη 

µαγειρικής τουλάχιστον 6,00 µ2.  
 Ε.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ 
1 Ψυγείο στο 100% των δωµατίων. 
2 Εγχρωµη τηλεόραση στο 100% των δωµατίων. 
 
 
Το 3%  των προσφερόµενων επιπλωµένων δωµατίων πρέπει να είναι διαµορφωµένα για Α.Μ.Ε.Α. 
Σε περίπτωση µη κάλυψης τους από Α.Μ.Ε.Α., θα  χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
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ΙΙ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
α) Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισµού και υπηρεσιών για τις κατηγορίες των 
Επιπλωµένων  ∆ιαµερισµάτων που ενδιαφέρουν το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, καταγράφονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

1.  ΕΠΙΠΛΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΩΝ 

1. Σταθερές κλίνες ίσες µε τη δυναµικότητα του δωµατίου 
2. ∆ιαστάσεις κλίνης 1 ατόµου : 1,00Χ2,00   
3. 1 Κοµοδίνο σε µονόκλινο ή  δίκλινο δωµάτιο. 
4. Καθρέφτης επίτοιχος ή στο ερµάριο 
5. Μικρό τραπέζι ή τουαλέτα 
6. Ένα κάθισµα ανά κλίνη 
7. Ενας πάγκος ή σκαµνί αποσκευών 
8. Χαλιά στο δάπεδο κατά τη χειµερινή περίοδο. 
9. Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα φωτιστικό ανά κλίνη ή άτοµο 
10. Φωτιστικό στη βεράντα (αν υπάρχει) 
11. Ικανοποιητική συσκότιση µε κουρτίνες ή σκούρα πατζούρια 

      12.  Ερµάριο τουλάχιστον 0.50 µ ανά άτοµο 

2. ΕΠΙΠΛΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΧΩΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (STUDIO)  
(δηλαδή η κουζίνα – καθιστικό είναι ενσωµατωµένη στο υπνοδωµάτιο) 

      Απαιτείται όλος ο εξοπλισµός των υπνοδωµατίων και επιπλέον : 
1. Τραπέζι φαγητού και ανάλογα καθίσµατα 
2. Μία πολυθρόνα 
3.   Ένα τραπέζι και ένα κάθισµα ανά κλίνη στη βεράντα (εφόσον υπάρχει) 
 
3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΧΩΡΩΝ Ή ΤΡΙΧΩΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΡ/ΤΩΝ :  ο ένας 

χώρος αποτελεί καθιστικό – χώρο φαγητού ( η κουζίνα µπορεί να είναι 
ενσωµατωµένη στο καθιστικό – χώρο φαγητού)  και οι υπόλοιποι 

υπνοδωµάτια 

1. Καναπές δύο τουλάχιστον θέσεων. 
2. Μία πολυθρόνα ή πολυθρόνα – κρεβάτι 
3. Τραπεζάκι σαλονιού χαµηλό 
4. Τραπέζι φαγητού και ανάλογα καθίσµατα 
5. Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα πορτατίφ ή επιτραπέζια λάµπα 
6.   Ένα τραπέζι και ένα κάθισµα ανά κλίνη στη βεράντα (αν υπάρχει) 

4.  ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

1. Ένα στρώµα ανατοµικό (µε ελατήρια) ανά κλίνη. 
5.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

1. Κουζίνα ηλεκτρική ή υγραερίου µε δύο τουλάχιστον εστίες 
2. Ηλεκτρικό ψυγείο 
3. Πάγκος και νεροχύτης συνολικού µήκους τουλάχ. 1,00µ µε παροχή κρύου και 

ζεστού νερού 
4. Ντουλάπι φύλαξης σκευών 
5. Ντουλάπι φύλαξης τροφίµων 
6. Πλήρης σειρά σκευών µαγειρέµατος και εστίασης 
7. Κάδος σκουπιδιών 
8. Απορροφητήρας εστίας 
 
Τα είδη 1,2,3 µπορούν να αντικατασταθούν µε πολυκουζινάκι. 

6.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ 

1. Νιπτήρας 
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2. Λεκάνη και καζανάκι 
3. Μπανιέρα ή ντουζιέρα. 
4. Καθρέφτης επίτοιχος και εταζέρα 
5. Φωτιστικό σώµα 
6. Καλάθι αχρήστων µε κάλυµµα και πιγκάλ 
7. Αγκιστρα πετσετών και ενδυµάτων 
8. Κουρτίνα µπανιέρας ή ντουσιέρας 
9. σκαµνάκι µπάνιου. 
10. ταπέτο δαπέδου. 
11. Εξαερισµός φυσικός ή τεχνητός 
12. ποτήρια νερού. 
 

7.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Παροχή κρύου και ζεστού νερού όλο το 24ωρο σε λουτρά και κουζίνες 
2. Θέρµανση το χειµώνα σε όλους τους χώρους 
3. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και πρίζες σε όλους τους χώρους 
4. Κοινόχρηστο τηλέφωνο µε κάρτα ή µετρητή 
5. Πινακίδα µε τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε προσιτό σηµείο του κτηρίου 
6. Φαρµακείο µε είδη πρώτης ανάγκης σε προσιτό σηµείο του κτηρίου 
7. Κουτί και έντυπα παρατηρήσεων – παραπόνων 
 
 

 

β. Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις που έχει το Πανεπιστηµίου Αιγαίου  καταγράφονται 

στον ακόλουθο πίνακα :   

 

Εµβαδόν µονόχωρου διαµ/τος ή δίχωρου (µε 

ξεχωριστή κουζίνα – καθιστικό) ενός  ατόµου. 

14 – 17 µ2 

Εµβαδόν µονόχωρου διαµ/τος δύο  ατόµων. 27–31µ2  

(απαίτηση Πανεπιστηµίου) 

Εµβαδόν διαµ/τος δύο κυρίων χώρων.(δηλ.το ένα 

υπνοδωµάτιο) για δύο άτοµα. 

27 -  31 µ2 

Εµβαδόν διαµ/τος τριών κυρίων χώρων. (δηλ. δύο 

υπνοδωµάτια) 

27 – 31 µ2   

(σύµφωνα µε το Π.∆. 

πρέπει να είναι 37  - 41)  

Ελάχιστο εµβαδόν µονόκλινου υπνοδωµατίου. 7 µ2 

Ελάχιστο εµβαδόν δίκλινου υπνοδωµ 10 µ2 

Ελάχιστη διάσταση κυρίου χώρου 2,5 µ 

Ελάχιστο εµβαδόν χωριστής κουζίνας 4 µ2 

Ελάχιστο εµβαδόν λουτρού  2 µ2 

Επένδυση δαπέδων λουτρών µε µωσαϊκό, πλακάκια ή 
µάρµαρα. 

ΝΑΙ 

Μπανιέρα ή ντουσιέρα στο 100% των λουτρών ΝΑΙ 

Επένδυση όλων των τοίχων του λουτρού µε πλακίδια 
έως το 1,80µ. 

ΝΑΙ 
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Καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων καθηµερινός.   ΝΑΙ 

Αίθουσα πρωινού τουλάχ.10,00 µ2 και 
παρασκευαστήριο σύµφωνα µε υγειονοµικές διατάξεις 
εφόσον παρέχεται η αντίστοιχη υπηρεσία.  

ΝΑΙ 

Βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, λινοθήκη, χώρος 
καθαρισµού) 

ΝΑΙ 

 
∆ιευκρινίσεις επί στοιχείων ή/και όρων του παρόντα πίνακα 
1) Στα διαµερίσµατα δύο ή περισσοτέρων κυρίων χώρων, ο ένας χώρος αποτελεί 

καθιστικό-χώρο  φαγητού και οι υπόλοιποι υπνοδωµάτια. 
2) Ως εµβαδόν διαµερίσµατος θεωρείται το συνολικό, συµπεριλαµβανοµένου του λουτρού,  

της κουζίνας (χωριστής ή ανοιχτής ενσωµατωµένης στο καθιστικό) και ερµαρίου 
τουλάχιστον 0,50µ ανά άτοµο. 

3) Τα συνολικά εµβαδά των διαµερισµάτων υπολογίζονται για µονόκλινα ή δίκλινα 
υπνοδωµάτια.. 

4) Στο καθιστικό των πολύχωρων διαµερ/των γίνεται δεκτή µία κλίνη. 
5) Οι κουζίνες µπορεί να είναι  ή ενσωµατωµένες στο καθιστικό – χώρο φαγητού ή σε 

χωριστό βοηθητικό χώρο (δωµάτιο). 
6) Σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια επιτρέπεται απόκλιση από τις ελάχιστες 

υποχρεωτικά απαιτούµενες διαστάσεις / εµβαδά, της τάξης του 10%, κατ΄ ανώτατο 
όριο. 

 

 

 
γ) Οι ελάχιστες πρόσθετες απαιτήσεις που έχει το Πανεπιστηµίου Αιγαίου, καταγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα και συντάχθηκαν µε την βοήθεια του Πίνακα των Βαθµολογούµενων κριτηρίων 
αξιολόγησης – κατάταξης του Π.∆. 337, ο οποίος κατατάσσει τα επιπλωµένα διαµερίσµατα στις 
κατηγορίες 2,3, ή 4 κλειδιών.    
 
 
 Α.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΟΥ 
1 Μπαλκόνια – βεράντες για το 30% τουλάχιστον των δωµατίων. 
2 Κλιµατισµό στο 100% των δωµατίων. 
 Β.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
1 Εγχρωµη τηλεόραση στο 100% των δωµατίων. 
2 Τραπέζι – γραφείο στο καθιστικό. 
3 Μια πολυθρόνα ανά υπνοδωµάτιο. 
 
 
Το 3%  των προσφερόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων  πρέπει να είναι διαµορφωµένα για 
Α.Μ.Ε.Α. Σε περίπτωση µη κάλυψης τους από Α.Μ.Ε.Α., θα  χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
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Επισηµαίνεται  ότι σε περίπτωση  που υφίσταται  ανάγκη χορήγησης δίκλινου δωµατίου, ο 
ανάδοχος  υποχρεούται   να προβαίνει  σε προσθήκη  δεύτερης  κλίνης  και να 
διαµορφώνει, χωρίς πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου,  
µονόκλινα δωµάτια σε δίκλινα.  
       Ο αριθµός των κλινών  µετά τη διαµόρφωση  και των δίκλινων δωµατίων, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών,  δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση των αριθµό 
των κατακυρωθέντων  κλινών  ( π.χ  δύναται να διατεθούν, αντί  για 3 µονόκλινα δωµάτια,  
2  δίκλινα  δωµάτια).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α1΄ 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΗ  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

01.09.2007 έως 30.06.2008 250 550.000,00 € 

01.09.2008 έως 30.06.2009 250 550.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 1.100.000,00 € 
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2) Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) ή των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  και να είναι εγκατεστηµένα στο 

εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νοµικά πρόσωπα (εταιρείες) πρέπει να 

έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία κράτους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ και να έχουν την 

καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Στην περίπτωση 

κατά την οποία µόνο η καταστατική έδρα των εταιρειών αυτών βρίσκεται στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή 

κράτους – µέλους του Ε.Ο.Χ. πρέπει η δραστηριότητάς  τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και 

συνεχή δεσµό µε την οικονοµία ενός κράτους – µέλους, χωρίς όµως ο δεσµός αυτός να εξαρτάται 

από την ιθαγένεια ιδίως των εταίρων ή των µετόχων της εταιρείας ή των µελών των οργάνων 

διοικήσεως, διαχειρίσεως ή εποπτείας της εταιρείας. 

Ως εταιρείες νοούνται οι εταιρείες αστικού ή εµπορικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των 

συνεταιρισµών και άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε εξαίρεση εκείνων 

που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό. 

 
                                             

Επιπλέον των ανωτέρω  
  α)  Τα φυσικά πρόσωπα (έχοντα ατοµική επιχείρηση) :   

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

2. Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου,   από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση. Σε περίπτωση µη 

χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού από µία εκ των άνω Αρχών, λόγω δηλούµενης 

αναρµοδιότητας, αυτό θα προσκοµίζεται από την ετέρα αρµοδία Αρχή.  

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου 

περί µη κατάθεσης αιτήσεως για πτώχευση.  

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου  

περί µη κατάθεσης αιτήσεως  για αναγκαστική διαχείριση.  

7. Πιστοποιητικό από τον αρµόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές      

κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις, περί µη οφειλής από τα ασφαλιστικά ταµεία (κύρια και 
επικουρικά) που ασφαλίζεται τόσο ο εργοδότης όσο και οι ασφαλισµένοι υπάλληλοι, κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και το οποίο έχει εκδοθεί ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.  
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    Επισηµαίνεται ότι θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  υπογεγραµµένη από τον 

συµµετέχοντα στο διαγωνισµό στην περίπτωση που δεν απασχολεί προσωπικό. 

 Υποχρεωτικά θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  υπογεγραµµένη από τον 

συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ότι στο προσωπικό του δεν απασχολεί ή εκµεταλλεύεται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 

∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

και το οποίο θα έχει εκδοθεί για κάθε νόµιµη χρήση, σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωµένο µόνο από την Υπηρεσία µας µε την επίδειξη του πρωτοτύπου (σχετ. η αριθµ. 

1109793/6134-11/0016/1999 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών). 

     Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

(2), (3), (4), (5) και (6) εκδίδονται µε βάσει την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

10.Πιστοποιητικό του Οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

11. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας του νόµιµου εκπροσώπου του 

προσφέροντος ή του ιδίου του προσφέροντος. 

12. ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ γραφείου Γενικού Τουρισµού από τον Ε.Ο.Τ. ή τη ∆ιεύθυνση  

Τουρισµού της οικείας Περιφέρειας το οποίο θα  ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας  του  

διαγωνισµού. 
 

β) Τα Νοµικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κλπ.):  
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

2. Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου,  

     α) Για τις Α.Ε.: του Προέδρου, Αντιπροέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου.  

      β) Για τις Ο.Ε. : των Οµορρύθµων µελών. 

      γ) Για τις Ε.Π.Ε. : του ∆ιαχειριστή.    

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό  αναγκαστική διαχείριση.  
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Σε περίπτωση µη χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού από µία εκ των άνω Αρχών, λόγω 

δηλούµενης αναρµοδιότητας, αυτό θα προσκοµίζεται από την ετέρα αρµοδία Αρχή.     

5. Βεβαίωση  αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου ότι  

το Νοµικό Πρόσωπο δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση.  

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου    

τριµήνου περί µη κατάθεσης αιτήσεως για πτώχευση.  

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου     

τριµήνου περί µη κατάθεσης αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση.  

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου τριµήνου περί 

µη λύσεως του Νοµικού Προσώπου.  

9. Πιστοποιητικό από τον αρµόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα, από τον οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις, περί µη οφειλής από τα ασφαλιστικά ταµεία (κύρια και 
επικουρικά) που ασφαλίζεται τόσο ο εργοδότης (ανάλογα µε την µορφή του Νοµικού 

προσώπου, Α.Ε., Ο.Ε, Ε.Π.Ε. κ.λ.π.) όσο και οι ασφαλισµένοι υπάλληλοι ) κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού και το οποίο έχει εκδοθεί ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.  

     Επισηµαίνεται ότι θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86ως ισχύει   υπογεγραµµένη 

από τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό στην περίπτωση που δεν απασχολεί προσωπικό. 

Υποχρεωτικά θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  υπογεγραµµένη από τον 

συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ότι στο προσωπικό του δεν απασχολεί ή εκµεταλλεύεται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 

∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

10.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι     

ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού το οποίο θα έχει εκδοθεί για κάθε νόµιµη χρήση, σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωµένο µόνο από την Υπηρεσία µας µε την επίδειξη του πρωτοτύπου (σχετική η 

αριθµ.1109793/6134 11/0016/1999 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ).   

    Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

(2), (3), (4), (5), (6), (7) και (8) εκδίδονται µε βάσει την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

11. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια 

Αρχή  που θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού.  
12. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας του νόµιµου εκπροσώπου του 

προσφέροντος, ή του ιδίου του προσφέροντος. 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ 2007_2009 

 

 

20

13. ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  από τον Ε.Ο.Τ ή τη ∆ιεύθυνση Τουρισµού της οικείας     

Περιφέρειας  γραφείου  Γενικού Τουρισµού το οποίο θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας  

του διαγωνισµού.  

14. Εφ’ όσον πρόκειται περί Α.Ε. ή Σ.Π.Ε., πρακτικό συνεδρίασης του ∆.Σ. του νοµικού 

προσώπου,   για συµµετοχή αυτού στο διαγωνισµό. 

 Εφ όσον πρόκειται περί Ε.Π.Ε., επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού της 

Εταιρείας, από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπησή της από το διαχειριστή και σε περίπτωση 

λήξεως της θητείας του, πρακτικό εκλογής – διορισµού νέου διαχειριστή.   

15.  Αντίγραφο  καταστατικού  εταιρείας ή σωµατείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο. 
 

γ) Οι Συνεταιρισµοί: 
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

3. Ποινικό Μητρώο κατά τα οριζόµενα ανωτέρω β2 (Νοµικά Πρόσωπα)  

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου  

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης  εντός του τελευταίου τριµήνου  

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό  αναγκαστική διαχείριση. Σε περίπτωση µη 

χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού από µία εκ των άνω Αρχών, λόγω δηλούµενης 

αναρµοδιότητας, αυτό θα προσκοµίζεται από την ετέρα αρµοδία Αρχή.  

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου    

τριµήνου περί µη κατάθεσης αιτήσεως για πτώχευση.  

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου     

τριµήνου περί µη κατάθεσης αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση.  

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου    

περί µη λύσεως του Συνεταιρισµού.  

9.  Πιστοποιητικό από τον αρµόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα, από τον οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις, περί µη οφειλής από τα ασφαλιστικά ταµεία (κύρια και 

επικουρικά) που ασφαλίζεται τόσο ο εργοδότης όσο και οι ασφαλισµένοι υπάλληλοι ) κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και το οποίο έχει εκδοθεί ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.  

Επισηµαίνεται ότι θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως ισχύει   υπογεγραµµένη 

από τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό στην περίπτωση που δεν απασχολεί προσωπικό. 

Υποχρεωτικά θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  υπογεγραµµένη από τον 

συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ότι στο προσωπικό του δεν απασχολεί ή εκµεταλλεύεται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
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 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 

∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

10. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήµεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού το οποίο θα έχει εκδοθεί για κάθε νόµιµη χρήση, σε πρωτότυπο ή 

φωτοαντίγραφο επικυρωµένο µόνο από την Υπηρεσία µας µε την επίδειξη του πρωτοτύπου  

(σχετική η αριθµ.1109793/6134-11/0016/1999 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών).   

     Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

(2), (3), (4), (5), (6), (7) και (8) εκδίδονται µε βάσει την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

11. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας του νόµιµου εκπροσώπου του 

προσφέροντος, ή του ιδίου του προσφέροντος. 

12. ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  από τον Ε.Ο.Τ ή τη ∆ιεύθυνση Τουρισµού της οικείας 

Περιφέρειας  γραφείου  Γενικού Τουρισµού το οποίο θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού.  

  
δ) Ενώσεις προσώπων 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε παρέχοντα υπηρεσίες που συµµετέχει 

στην Ένωση.  
2. Ενώσεις προσώπων πλην εταιρειών και συνεταιρισµών θα προσκοµίσουν συστατικό έγγραφο 

το οποίο θα έχει υποβληθεί στη αρµόδια ∆.Ο.Υ και θα περιλαµβάνει τα µέλη, την έδρα, την 

ηµεροµηνία σύστασης, το σκοπό και τον χρόνο διάρκειας.      

3. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα 

υπηρεσίες  στο διαγωνισµό  που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου. 

4. Η Ένωση παρεχόντων υπηρεσίες  υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους παρέχοντες υπηρεσίες που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός των δωµατίων / διαµερισµάτων που αντιστοιχεί στον καθένα 

στο σύνολο της προσφοράς. 

5. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης της µίσθωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύµβασης. 

6. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της 

ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
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7. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 

µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 

8. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 

αντικαταστάτη. 

9. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του Π.Σ. του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.  
 
ε) Κοινοπραξίες ή συµπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες : 

       Στην περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό  κοινοπραξίας, το κάθε µέλος της ξεχωριστά θα 

υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωσή του (εάν δηλ. πρόκειται περί 

µέλους φυσικού προσώπου, ή µέλους Α.Ε. ή µέλους Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. κ.λ.π., αναλόγως της νοµικής 

του µορφής)  

Επίσης κάθε µέλος της Κοινοπραξίας θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συµµετέχουσες στην Κοινοπραξία Επιχειρήσεις ή τα 

άτοµα που συνέστησαν την Κοινοπραξία, µε µόνο σκοπό να αναλάβουν, µε την ίδια σύνθεση την 

εκτέλεση του έργου, σε περίπτωση ανάθεσης σ΄ αυτούς, κατόπιν του διαγωνισµού, τις εκτέλεσης 

του προγράµµατος ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σχετικά µε την 

συµµετοχή τους στον διαγωνισµό ενιαία, αδιαίρετα και καθ΄ ολοκληρία. 

 Όσον αφορά στο θέµα των εγγυητικών επιστολών, αυτές θα εκδοθούν για 
λογαριασµό της Κοινοπραξίας ή Συµπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες (πλην εταιρειών και 
συνεταιρισµών) θα προσκοµίσουν συστατικό έγγραφο το οποίο θα έχει υποβληθεί στη 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. και θα περιλαµβάνει τα µέλη, την έδρα, την ηµεροµηνία σύστασης, το 
σκοπό και τον χρόνο διάρκειας.      
 
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ :  
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν : 
 
   ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 

 1. ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  το οποίο θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού.  
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του  Ν. 1599/86, δεόντως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από τον 

εκπρόσωπο του τουριστικού καταλύµατος, µε την  οποία θα δηλώνονται οι τιµές τόσο των 

επιπλωµένων δωµατίων όσο και επιπλωµένων διαµερισµάτων, οι οποίες θα υποβληθούν προς 

έγκριση στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος και στον Ε.Ο.Τ. και θα ισχύουν για το 

συµβατικό χρονικό διάστηµα της υπογραφείσας σύµβασης. 

     Την εγκεκριµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση Τιµών από το  Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος και 

τον Ε.Ο.Τ., υποχρεούνται να καταθέσουν πριν την υπογραφή της σύµβασης στο Γραφείο 
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Νοµικού Συµβούλου, οι προσφέροντες τουριστικά καταλύµατα στους οποίους θα ανατεθεί η 

µίσθωση κλινών.   

 
3)  Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά να καταθέσει. 

1.   Υπεύθυνη ∆ήλωση η οποία θα αναφέρει ότι. 

> η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας 

έλαβε γνώση, 

> αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

>   η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των απαιτούµενων τεχνικών 

προδιαγραφών για τη µίσθωση κλινών, όπως αυτές παρατίθενται αναλυτικά στην παράγραφο 1 

του παρόντος παραρτήµατος της διακήρυξης, 

>    τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή, 

>    διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του 

έργου. 

2.  Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει αναγνωρίσει την 

ελληνική γλώσσα ως συµβατική γλώσσα, τόσο κατά το στάδιο του διαγωνισµού, όσο και κατά 

το στάδιο της εκτέλεσης του έργου, µέχρι και την οριστική ολοκλήρωση αυτού. 

3.   Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της προσφέρουσας εταιρείας µε το οποίο: 

>   Εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η 

συµµετοχή της εταιρείας στο διαγωνισµό, η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες µέλη της Ένωσης, 

το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µιας στον προϋπολογισµό του έργου, καθώς και η αποδοχή 

της αλληλέγγυας ευθύνης. 

>  Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς 

και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλο 

τα στάδια της. 

>   Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης, µία εταιρεία ως κύριος φορέας (Leader) της Ένωσης, 
ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της Ένωσης. 

4. Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόµιµο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την 

προσφορά και θα µπορεί να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδια 

της. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται τον 

ορισµό του, ότι γνωρίζει ελληνικά δηλώνοντας παράλληλα τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον 

αριθµό fax του. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού είναι δυνατό να ζητήσει από τους προσφέροντες να 

αποσαφηνίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό οπό τα προσκοµισθέντα και οι προσφέροντες 
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υποχρεούνται να ενεργήσουν µέσα στην προθεσµία που τάσσεται από την Επιτροπή, 

διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. 

 

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα 
συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα 
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 

 
4) Εγγυήσεις 
Α) Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή  άλλα νοµικά πρόσωπα που  λειτουργούν 

νόµιµα  στα  κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το  

δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα  έγγραφα των  εγγυήσεων, αν  δεν είναι διατυπωµένα στην 

Ελληνική, θα συνοδεύονται  από επίσηµη  µετάφραση.  

Β) Με  την  εγγυητική  επιστολή - που  αποτελεί  αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό  ίδρυµα 

αναλαµβάνει  την υποχρέωση  να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση  εκείνου προς 

τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη  

η  απαίτηση (κύρια  οφειλή).  

Γ) Οι  κατωτέρω   αναφερόµενες  εγγυήσεις πρέπει να  περιλαµβάνουν   καταρχήν :  

(1) Την  ηµεροµηνία  έκδοσης  

(2) Τον  εκδότη  

(3)  Την  υπηρεσία  προς την οποία  απευθύνεται ( Πανεπιστήµιο Αιγαίου)  

(4)  Τον  αριθµό  της  εγγύησης. 

(5)  Το  ποσό  που  καλύπτει  η εγγύηση.  

(6) Την πλήρη  επωνυµία  και τη διεύθυνση  του παρέχοντος υπηρεσίες υπέρ  του  οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

(7)  Τους  όρους  ότι : 

(α) η  εγγύηση  παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης  παραιτείται της  ένστασης της 

διζήσεως. 

(β) το ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στην  διάθεση της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί τον  διαγωνισµό  

και θα  καταβληθεί  ολικά  ή  µερικά  µέσα  σε  τρεις  (3)  ηµέρες  µετά  από απλή έγγραφη  

ειδοποίηση. 

(γ) σε  περίπτωση κατάπτωσης  της  εγγύησης, το ποσόν  της  κατάπτωσης  υπόκειται  σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

(δ) ο εκδότης  της  εγγύησης υποχρεούται  να προβεί  στην  παράταση  της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα   από  έγγραφο  της  αρµόδιας  υπηρεσίας, που θα υποβληθεί  πριν  από  την 

ηµεροµηνία λήξης  της  εγγύησης. 

Εγγύηση  συµµετοχής  στον  διαγωνισµό (ΠΡΟΣΟΧΗ : Επισυνάπτονται υποδείγµατα στο  
παράρτηµα Γ΄). 
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 α. Η  εγγύηση  αυτή  εκδίδεται  υπέρ  του  συµµετέχοντος για  ποσό  ίσο µε το ένα εικοστό (1/20) 

του αιτούµενου ετήσιου µισθώµατος. 

β. Όταν  ο  διαγωνισµός  αφορά  υπηρεσίες και  επιτρέπεται  από την  διακήρυξη  η  προσφορά  

µερικών  απ’ αυτές, γίνεται   δεκτή  προσφορά  και  στην περίπτωση που η εγγύηση  δεν 

καλύπτει το προβλεπόµενο  ποσοστό  της  αξίας  όλων των  προσφεροµένων  υπηρεσιών, 

αρκεί  αυτή  να καλύπτει το  ποσοστό  που  αναλογεί στην αξία  του  ελάχιστου αριθµού 

υπηρεσιών που  προβλέπεται  από την διακήρυξη, η δε  κατακύρωση  περιορίζεται  στις 

υπηρεσίες που  καλύπτονται  από την  εγγύηση. 

γ. Προσφορά   της  οποίας  η εγγύηση  δεν  καλύπτει την προβλεπόµενη  κατά  τα ανωτέρω αξία, 

µπορεί  να  γίνει  δεκτή  εφόσον η εγγύηση  υπολείπεται  µέχρι  ποσό ίσο µε  το ένα εικοστό 

(1/20) του αιτούµενου ετήσιου µισθώµατος. 

δ.  Η  εγγύηση  συµµετοχής   περιλαµβάνει  εκτός  των  προϋποθέσεων  της περ. Γ της  παρ. 4  και 

τα ακόλουθα : 

(Ι)    Την  σχετική  διακήρυξη   

(ΙΙ)   Την ηµεροµηνία  διαγωνισµού και τις προς παροχή υπηρεσίες 

(ΙΙΙ) Την  ηµεροµηνία  λήξης  της ισχύος  της εγγύησης, ήτοι µέχρι 31-10-2007.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !   
ε. Αναγκαία  στοιχεία  εγγύησης συµµετοχής  κατά  την υποβολή  της µε την  προσφορά  
είναι τα κατωτέρω και η έλλειψη αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς διότι 
δεν υπάρχει  δυνατότητα  να συµπληρωθούν εκ των υστέρων: 
(1) η ανάληψη  υποχρέωσης  από το  πιστωτικό  ίδρυµα  να  καταβάλει  ορισµένο  ποσό µε 

µόνη την  δήλωση εκείνου  προς τον  οποίο  απευθύνεται. 
(2) ο  αριθµός  της  διακήρυξης  
(3) το  ποσόν  που  καλύπτει  η εγγύηση. 
(4) η  ηµεροµηνία  έκδοσής  της. 
(5) τα  στοιχεία  του  συµµετέχοντα υπέρ   του  οποίου εκδίδεται. 
Τυχόν  ελλείψεις  της  εγγύησης συµµετοχής  πέραν  των αναγκαίων  στοιχείων µπορούν να 

καλύπτονται  εκ των  υστέρων εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία που θα 

ζητηθεί  αυτό γραπτά εκ µέρους της επιτροπής και οπωσδήποτε προ της εισαγωγής του πρώτου 

πρακτικού µε τις εγγυητικές επιστολές, τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές στο 

Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

 
Έντοκα Γραµµάτια ∆ηµοσίου: 

α. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή των οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς. 

β. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής,  γίνεται εκποίηση των εντόκων 

γραµµατίων του ∆ηµοσίου,  στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους  
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γ. Η επιστροφή εντόκων γραµµατίων ή των οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων 

από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, µε την υπογραφή σχετικού 

αποδεικτικού παραλαβής. 

     Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε 

η µίσθωση µετά την εγκατάσταση του φοιτητή ή των φοιτητών του Πανεπιστηµίου, στο κατάλυµα.  

Στην περίπτωση που ο καταθέτης δεν ανακηρυχθεί ανάδοχος, η εγγύηση επιστρέφεται σ’ 

αυτόν, εντός πέντε ηµερών από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

        Σε περίπτωση που κατά την ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών δεν έχουν 
υποβληθεί εντός του φακέλου της προσφοράς δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά ή 
καταστατικά κ.λ.π., εξαιρουµένων της εγγυητικής επιστολής, του φακέλου της τεχνικής 
προσφοράς και του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, αυτά είναι δυνατόν να 
κατατεθούν εκ των υστέρων, εντός ολιγοήµερης προθεσµίας η οποία θα ταχθεί γραπτώς 
από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, και η οποία οπωσδήποτε θα λήγει πριν 
από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.    
 
Επί  των ανωτέρω ισχύει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης ∆ΙΑ∆Π/Α/18211/11-8-2006. (Αφορά στην προσκόµιση των ως άνω 
απαιτούµενων δικαιολογητικών, µε ευθύνη των συµµετεχόντων).   
  
5) Συµπληρωµατικές πληροφορίες 

Εφ' όσον ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο 

διαγωνισµό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, µέσα σε έξι (6) εργάσιµες 

ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  

Εφ' όσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει 

ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

 
6) Τρόπος υποβολής προσφορών  

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και των παραρτηµάτων αυτής δεν λαµβάνονται υπόψη.  

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των 

προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που 

καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που 

κατατέθηκαν µε την διαδικασία του άρθρου 1 της διακήρυξης. ΄Όλες οι προσφορές, µε 

οποιοδήποτε τρόπο και αν κατατεθούν, θα αποσφραγίζονται την ίδια ώρα. 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη " ΠΡΟΣΦΟΡΑ " µε κεφαλαία γράµµατα. 
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β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη µίσθωση (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 81 100 ) 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης (1971/17-04-2007) 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (∆ευτέρα 18 Ιουνίου 2007). 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ :  Υποβάλλονται  χωριστές  προσφορές και χωριστές εγγυητικές επιστολές  
α.  Για µίσθωση κλινών  για το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 

β. Για µίσθωση κλινών  για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 

 
7) Προσφορές 
Η προσφορά θα συντάσσεται  σύµφωνα µε τα σχετικά υποδείγµατα ανά περίπτωση 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) και  θα υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο, θα περιλαµβάνει:  
1. Περιγραφή των προσφερόµενων δωµατίων / διαµερισµάτων συνοδευόµενη από σχετικό 

σχεδιάγραµµα ή σκαρίφηµα του/ων καταλύµατος/ων όπου αυτά ανήκουν. 

2. Την προσφερόµενη τιµή σε  ΕΥΡΩ έκαστου δωµατίου µονόκλινου, δίκλινου ή διαµερίσµατος 

µονόχωρου, δίχωρου ή τρίχωρου. Κάθε δωµάτιο / διαµέρισµα θα διαθέτει απαραίτητα ατοµικό 

λουτρό, παροχή θερµού ύδατος και θέρµανση.  

Στις προσφερόµενες τιµές θα συµπεριλαµβάνονται απαραιτήτως  όλες οι νόµιµες υπέρ τρίτων 

κρατήσεις ο ∆ηµοτικός Φόρος, ο Φ.Π.Α. κ.λ.π. 
2. Τον αριθµό των προσφερόµενων δωµατίων (µονόκλινων, δίκλινων) και διαµερισµάτων 

(µονόχωρων, δίχωρων, τρίχωρων). 

3. Το χρονικό διάστηµα για το οποίο προσφέρονται τα δωµάτια / διαµερίσµατα αυτά, σύµφωνα µε 

τον αναλυτικό πίνακα των απαιτούµενων, για µίσθωση, κλινών.  

4. Το όνοµα του νοµίµου εκπροσώπου. 

5.Την επωνυµία του τουριστικού καταλύµατος. 

6. Την κατηγορία και την τάξη του τουριστικού καταλύµατος. 

7. Την έδρα της επιχείρησης και την διεύθυνση του τουριστικού καταλύµατος (οδός, αριθµός, πόλη, 

αριθµός τηλεφώνου, fax και  διεύθυνση e-mail). 

8. Ηµεροµηνία συµπλήρωσης της προσφοράς. 

9. Όσα τουριστικά καταλύµατα διαθέτουν δωµάτια / διαµερίσµατα που παρέχουν επιπλέον 

εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και υπηρεσίες, σε σχέση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχει το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου γι’ αυτά (σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος παραρτήµατος), θα το 

συµπεριλάβουν στην προσφορά τους.   

 
 

8) Συµπλήρωση ή αποσαφήνιση εγγράφων και πιστοποιητικών 
Η επιτροπή δύναται να προσκαλεί γραπτά τους διαγωνιζόµενους να συµπληρώσουν τα 

υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ή να τα αποσαφηνίσουν. 
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Η συµπλήρωση ή αποσαφήνιση των ανωτέρω έγγράφων και πιστοποιητικών ολοκληρώνεται 

οπωσδήποτε πριν την εισαγωγή του πρακτικού µε την απόφαση κατακύρωσης στο Πρυτανικό 

Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 

9) Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 
1. Η Επιτροπή παραλαβής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 

ανωτέρω στο άρθρο 2 της διακήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 

επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 

µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά 

µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή. 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών  η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό που 

υπογράφει και σφραγίζει. 

3. Μετά την αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών, των δικαιολογητικών, των τεχνικών 

προσφορών  η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού  προβαίνει στην αποσφράγιση των 

οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές κριθούν αποδεκτές  µε βάση την προβλεπόµενη 

από την διακήρυξη διαδικασία.   

Όσες προσφορές δεν κριθούν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

Στη συνέχεια  συντάσσεται πρακτικό κατακύρωσης πρώτα για το για ακαδηµαϊκό έτος 2007-

2008 και στη συνέχεια για ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009, τα οποία εισηγούνται στο Πρυτανικό 

Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη λήψη  σχετικών αποφάσεων.  
  

10) Επιτόπιος έλεγχος τουριστικών καταλυµάτων 
Ο επιτόπιος έλεγχος των προσφερθέντων τουριστικών καταλυµάτων, γίνεται από την 

αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού που έχει συγκροτηθεί µε απόφαση  του 

Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (βάσει της απόφασης µε αρ. Συνεδρίασης 

16/03.04.2007, Θέµα 5.5). 

Η Επιτροπή διαγωνισµού συντάσσει σχετικές  εκθέσεις, οι οποίες συναξιολογούνται µε τις 

τεχνικές προσφορές των συµµετεχόντων, κατά τη φάση της τεχνικής αξιολόγησης του 

διαγωνισµού. 
 

11) Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών  
α) Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 
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Η αξιολόγηση των αποδεκτών προσφορών γίνεται βάσει  κριτηρίων ανάλογα µε την σηµασία 

που τους προσδίδεται, τα οποία αναφέρονται κατωτέρω κατά φθίνουσα τάξη ως εξής : 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 Η κατηγορία των υπό µίσθωση 
δωµατίων/διαµερισµάτων σύµφωνα µε τη διακήρυξη 
και τα συµπεράσµατα της αυτοψίας  

60% 

2 Το εµβαδόν των δωµατίων/διαµερισµάτων  15% 

3 Η τοποθεσία του τουριστικού καταλύµατος δηλαδή η 
απόσταση του από το κέντρο της πόλης της 
Μυτιλήνης 

10% 

4 Ο αριθµός των προσφεροµένων κλινών 5% 

5 Η δυνατότητα πρόσβασης και διευκολύνσεις του 
τουριστικού καταλύµατος σε άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) 
 

5% 

6 Επιπλέον εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και υπηρεσίες  
οι οποίες εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα και 
οµαλή διαβίωση των φοιτητών  

5% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
 

β) Κατάταξη προσφορών και επιλογή συµφερότερης προσφοράς 

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τον λόγο Β/Κ. 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο λόγο Β/Κ, όπου Β η 

συνολική βαθµολογία της προσφοράς και Κ το συνολικό κόστος της προσφοράς.  

 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. 

 Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνονται οι ανάδοχοι, µε σειρά κατάταξης. 

 

 γ) Υπολογισµός βαθµού Β (Τεχνική αξιολόγηση) 
Ο βαθµός Β της τεχνικής αξιολόγησης ορίζεται από τον τύπο Β = Σ(βi * σi), δηλαδή είναι το 

άθροισµα των βαθµών των επιµέρους στοιχείων των κριτηρίων αξιολόγησης (βi), επί τους 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και σi ορίζονται στον Πίνακα της παραγράφου (α). 

Τα κριτήρια, τα οποία βαθµολογούνται χωριστά, µε εύρος βαθµολογίας 80 έως 120 

µονάδες έχουν επιµέρους συντελεστές βαρύτητας. 
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Όλα τα επιµέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 

ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς για τις 

περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς 

για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά 

ως τεχνικά αποδεκτή. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του. Η συνολική βαθµολογία είναι το 

άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων πολλαπλασιαζοµένων επί τον 

επιµέρους συντελεστή βαρύτητας.  

 
 

12) Αύξηση ή µείωση τιµών  µετά την υποβολή της προσφοράς 
Κάθε αύξηση ή µείωση της τιµής του µισθώµατος των κλινών γενικά, των ειδών του 

εξοπλισµού, του προσωπικού,   κ.λ.π. µετά την προσφορά, δεν λαµβάνεται υπόψη για αύξηση ή 

µείωση των τιµών που προσφέρθηκαν.  

  

 

13) Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, µε γνωµοδότησή της µπορεί να προτείνει στο Πρυτανικό 

Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. : 

α. Κατακύρωση του διαγωνισµού για όλον τον απαιτούµενο αριθµό κλινών ή για µικρότερο αριθµό 

αυτών και επανάληψη για τη µίσθωση των υπολοίπων. 

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µή των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης. 

δ. Την κατανοµή µεταξύ περισσοτέρων µε ισοδύναµες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης 

µεταξύ αυτών για την επιλογή του  αναδόχου. 

ε. Ματαίωση της µίσθωσης. 

Η επιτροπή γνωµοδοτεί και εισηγείται επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών που να κατατεθούν 

κατά την διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την ολοκλήρωση αυτού µε 

κατακυρωτικό αποτέλεσµα.  Τέλος η επιτροπή γνωµοδοτεί και εισηγείται επί τυχόν τροποποιήσεων 

των συµβάσεων που απορρέουν από τη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 
 

14) Προϋπόθεση υπογραφής σύµβασης  
Προϋπόθεση υπογραφής της σύµβασης είναι  η εξεύρεση κατάλληλων καταλυµάτων.  



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ 2007_2009 

 

 

31

Για την επιλογή των καταλληλότερων καταλυµάτων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και το 

Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, δεν δεσµεύονται από τυχόν µικρότερο µίσθωµα 

άλλου καταλύµατος, και παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν αιτιολογηµένης αποφάσεως (ήτοι η 

βαθµολόγηση της τεχνικής αξιολόγησης των προσφεροµένων καταλυµάτων), να προτιµήσουν 

οποιοδήποτε από τα προσφερόµενα προς µίσθωση καταλύµατα (παρ. 2, άρθρο 32 του Π.∆. 

715/1979). 
 

15) Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης 
 Στον/ους ανάδοχο/ους στον/ους οποίο/ους έγινε κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφό της 

σύµβασης που ακολουθεί, έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δεκαπέντε 15) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης, προσκοµίζοντας  και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
 

16) Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύµβασης. 
α. Ο παρέχων τις κλίνες προς µίσθωση, στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί  στο ένα δέκατο (1/10) του  συνολικού  ετήσιου µισθώµατος.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεσµεύει τον ανάδοχο του έργου, έναντι της αναθέτουσας αρχής, 

ότι θα συµµορφωθεί µε τους όρους της σύµβασης που συνυπογράφεται.  

β. Η εγγύηση  κατατίθεται  προ  ή κατά  την  υπογραφή της  σύµβασης. 

γ. Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  περιλαµβάνει  εκτός  των  προϋποθέσεων της περ. Γ της παρ. 4 

του παραρτήµατος αυτού και τα ακόλουθα :  

(Ι)  Τον  αριθµό  της  σχετικής  διακήρυξης  και τις προς παροχή υπηρεσίες. 

(ΙΙ) Την  ηµεροµηνία   λήξης  της ισχύος  της εγγύησης. Ο  χρόνος  ισχύος  της εγγύησης  πρέπει 

να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από τον  συµβατικό χρόνο της παροχής των 

υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην σύµβαση. 

     Στην περίπτωση Ένωσης, Κοινοπραξίας, ή σύµπραξης παρεχόντων υπηρεσίες,  οι εγγυήσεις 

περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της 

ένωσης, της Κοινοπραξίας ή σύµπραξης παρεχόντων υπηρεσίες. 

 

17) Συµβάσεις 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία ή σχετική σύµβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Στο κείµενο της σύµβασης θα περιλαµβάνεται 

διάταξη ότι όλοι οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού και των παραρτηµάτων αυτής, και κάθε 

συναφής διάταξη Νόµου κ.λ.π.  για κάθε περίπτωση ισχύουν σαν όροι του γραπτού συµφωνητικού 

για την µίσθωση  για την οποία γίνεται η διακήρυξη και διέπουν τις σχέσεις των δύο µερών 
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(αναδόχου και Πανεπιστηµίου Αιγαίου), είτε γραφούν είτε όχι, είτε αναφερθούν αυτοί είτε όχι στο 

συµφωνητικό. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και παραρτήµατα Α΄, Β,΄ Γ΄ αυτής και απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο, ή όταν συµφωνούν 

προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και 

απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 

18) Υπογραφή σύµβασης και υποβολή απαιτουµένων δικαιολογητικών: 
Ο/οι ανάδοχος/οι στον/ους οποίο/ους κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός οφείλει/ουν, µε τη λήψη 

του κατακυρωτικού εγγράφου, να επικοινωνήσει/ουν µε τη Νοµική Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη - τηλ. 2251036000, για να 

πληροφορηθεί/ουν σχετικά µε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει/ουν, για την 

υπογραφή της σύµβασης και στη συνέχεια να προσέλθει/ουν µέσα στις προθεσµίες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 15 του παραρτήµατος αυτού στη Νοµική Υπηρεσία του Ιδρύµατος, 

προσκοµίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που θα του/ους ζητηθούν για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης. 

   Κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, απαραίτητη είναι η προσκόµιση εκτός της 

εγγυητικής καλής εκτέλεσης και των παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικών: 

Εάν την εκµετάλλευση έχει Νοµικό Πρόσωπο θα προσκοµίζει το καταστατικό της Εταιρείας 

µε όλα  τα τυχόν τροποποιητικά αυτού καθώς και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, εάν πρόκειται περί 

προσωπικών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (δηλαδή ΕΕ, ΕΠΕ, κλπ.) ή της Νοµαρχίας εάν 

πρόκειται περί Α.Ε (“περί µη τροποποιήσεως του τελευταίου καταστατικού”). 

Εάν πρόκειται περί ατοµικής επιχείρησης θα προσκοµίζεται βεβαίωση από την αρµόδια 

εφορία στην οποία ανήκει, ότι δεν έχει γίνει διακοπή άσκησης του επιτηδεύµατος κατά τον χρόνο 

υπογραφής της σύµβασης καθώς επίσης της αστυνοµικής ταυτότητας. Σε περίπτωση δε αλλαγής 

στοιχείων αυτής και δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. 

Εάν πρόκειται για συµπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, συστατικό 

(συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο υποβληθέν στην οικεία ∆.Ο.Υ) ή καταστατικό δηµοσιευµένο 

νοµίµως στο οικείο Πρωτοδικείο, κατά περίπτωση.  

 Εάν η σύµβαση δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον ανάδοχο, τότε πρέπει ο υπογράφων να 

προσκοµίζει ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της  

υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την αρµόδια Αρχή µε την οποία να παρέχεται το δικαίωµα 

στον εξουσιοδοτηµένο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση έχοντας πλήρη εκπροσώπηση του 

εξουσιοδοτούντος και να δεσµεύει αυτόν µε την υπογραφή του για τους όρους της σύµβασης. 

Εφόσον πρόκειται περί Α.Ε. ή Σ.Π.Ε., πρακτικό συνεδρίασης του ∆.Σ. του Νοµικού 

Προσώπου  που να παρέχεται κατά τα παραπάνω εξουσιοδότηση του υπογράφοντα. 
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Εφόσον πρόκειται περί Ε.Π.Ε. επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού της 

εταιρίας από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπησή της  και σε περίπτωση λήξη της θητείας του 

πρακτικό εκλογής – διορισµού νέου διαχειριστή.     

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης για οποιαδήποτε µεταβολή επέλθει στο πρόσωπο του 

αναδόχου οφείλει αυτός έγκαιρα, να υποβάλλει τα νοµιµοποιητικά  περί αυτού έγγραφα. 
 

19) Περίπτωση  ατυχήµατος 
Σε περίπτωση ατυχήµατος φοιτητή ή φοιτητών, εξ υπαιτιότητας του ή των αναδόχων ή των 

οργάνων αυτών, εκ πταίσµατος βαρείας ή ελαφράς αµέλειας, πέραν από τις κυρώσεις που 

επιβάλλει ο Νόµος, συνεπάγεται και την ποινή της απώλειας της αξίας ολοκλήρου του µισθώµατος 

των κλινών της ηµεροµηνίας κατά την οποία συνέβη το ατύχηµα. 

 

20) Παράταση ισχύος της σύµβασης – παραλαβή και παράδοση κλινών 
Η διάρκεια της µίσθωσης των κλινών θα είναι για δύο ακαδηµαϊκά έτη µε δικαίωµα 

µονοµερούς ανανέωσης από πλευράς του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε τους ίδιους όρους, για δύο 

ακόµη ακαδηµαϊκά έτη και θα αρχίζει από την παράδοση και αντίστοιχη παραλαβή των κλινών από 

τριµελή επιτροπή, που θα έχει νόµιµα από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου οριστεί, µε πρωτόκολλο που 

θα συνταχθεί σε δύο αντίτυπα και θα υπογραφεί από τον παραδίδοντα και την παραλαµβάνουσα 

επιτροπή.   

Κατά τον τρόπο αυτό θα γίνει και η απόδοση των κλινών κατά τη λήξη της µίσθωσής τους.  

 

21) Καταγγελία της σύµβασης -  µετάθεση ηµεροµηνίας έναρξης και ηµεροµηνία 
λήξης της µίσθωσης - µετάθεση χρόνου µίσθωσης για απρόβλεπτους λόγους ή για 
λόγους ανωτέρας βίας 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου  διατηρεί το δικαίωµα κατόπιν αποφάσεως του Πρυτανικού 

Συµβουλίου για οποιοδήποτε λόγο κρίνει εύλογο και επιβεβληµένο αζηµίως να καταγγείλει την 

σύµβαση εξ ολοκλήρου ή τµηµατικά, για απρόβλεπτους λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

 Το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστήµιου Αιγαίου δύναται επίσης µε απόφαση του να 

µεταθέσει την ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης για οποιοδήποτε εκ των δύο ακαδηµαϊκών ετών 

2007-2008 και 2008-2009. 

Προϋπόθεση εγκυρότητας της παρά του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, παράτασης ισχύος ή 

καταγγελίας σύµβασης ή µαταίωσης µίσθωσης κλινών (στο σύνολο ή σε τµήµα αυτής), για 

οποιοδήποτε λόγο, καθώς και η µεταφορά έναρξης και λήξης της µίσθωσης είναι η προειδοποίηση 

του αναδόχου, της επιθυµητής ηµεροµηνίας λύσης της σύµβασης ή της µαταίωσης της µίσθωσης 

κ.λ.π. πλην  της περιπτώσεως κατά την οποία η έγκαιρη προειδοποίηση του αναδόχου δεν είναι 

εφικτή λόγω του ότι η µαταίωση της µίσθωσης στο σύνολό των κλινών ή τµήµατος αυτών, 

οφείλεται σε απρόβλεπτους λόγους,  ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Τα ανωτέρω θα ισχύουν και σε 
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περίπτωση µη µίσθωσης κάποιων κλινών ή στο σύνολό τους, κατά την διάρκεια των επίµαχων 

ακαδηµαϊκών ετών.    

                                                  

22) Προσέλευση µειωµένου αριθµού φοιτητών 
Σε περίπτωση που σε κάποιο κατάλυµα προσέλθει µειωµένος αριθµός φοιτητών λόγω 

απροθυµίας των συµµετασχόντων, ανωτέρας βίας, κ.λ.π,, καταβάλλεται στον ανάδοχο του 

τουριστικού καταλύµατος το µίσθωµα που αναλογεί ΜΟΝΟ στις κλίνες που διατέθηκαν. 

 Ο ανάδοχος του τουριστικού καταλύµατος, για τις αδιάθετες κλίνες και για τα αντίστοιχα 

χρονικά διαστήµατα, δεν δύναται να διαθέσει τα συγκεκριµένα δωµάτια / διαµερίσµατα προς 

µίσθωση, αφού νοούνται δεσµευµένα από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για όλο το χρονικό διάστηµα 

που αναφέρεται στην αντίστοιχη σύµβαση µίσθωσης που έχει συνάψει µε το Ίδρυµα. 

 

23) Απαιτούµενος αριθµός κλινών 
Ο αριθµός των κλινών για τη διαµονή των φοιτητών της Μονάδα Μυτιλήνης του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου ανέρχεται έως τις διακόσιες πενήντα (250).  Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

διατηρεί το δικαίωµα µε απόφαση του Πρυτανικού του Συµβουλίου να αυξοµειώσει τον αριθµό των 

κλινών ανά ακαδηµαϊκό έτος. 

 

24) Απαγόρευση εκχώρησης απαιτήσεων 
Απαγορεύεται  η εκχώρηση από τους αναδόχους, προς κάθε τρίτο των εκ του συµφωνητικού 

απαιτήσεων τους κατά του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, τυχόν δε γενοµένη είναι άκυρη και δεν γεννά 

καµία υποχρέωση για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

 
25) Εκκαθάριση λογαριασµών και πληρωµή 

Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται στο όνοµα του αναδόχου, και 

υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαραιτήτων δικαιολογητικών σύµφωνα µε το Νόµο και την 

σύµβαση,  βάσει τιµολογίου ή δελτίου παροχής υπηρεσιών, που θα εκδίδει ο ανάδοχος και εφόσον 

ισχύει η φορολογική ενηµερότητα που θα έχει υποβληθεί. Οι νόµιµες κρατήσεις θα παρακρατούνται 

κατά την εξόφληση του λογαριασµού και θα αποδίδονται από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

Σηµειώνεται ότι το τίµηµα της αξίας των κλινών, καταβάλλεται, µέχρι της  πληρώσεώς του και σε 

περίπτωση κενών δωµατίων δεν θα καταβάλλεται το αντίστοιχο τίµηµα του δωµατίου του οποίου 

δεν έγινε χρήση ΜΟΝΟ.    

Στην περίπτωση µειωµένης προσέλευσης  των δικαιούχων – φοιτητών, ισχύουν τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 23  της παρούσας διακήρυξης.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2198/94 άρθρο 24 θα γίνει παρακράτηση του αναλογούντος 

φόρου εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου.  
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Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία µας η οποία θα 

χρησιµοποιηθεί από τον ανάδοχο κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/ους στα καταλύµατα των οποίων θα 

κατακυρωθεί η µίσθωση των κλινών. 

 

26) Επίλυση διαφορών 
Τυχόν αναφυόµενη διαφορά µεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και των αναδόχων επιλύεται 

σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία από τα αρµόδια κατά περίπτωση  ∆ικαστήρια της 

Μυτιλήνης. 

 

27) Αντίγραφα εγγράφων  
Κάθε προσκοµιζόµενο έγγραφο σε αντίγραφο (πιστοποιητικό, βεβαίωση κ.λ.π ), πρέπει να 

φέρει νόµιµη επικύρωση (∆ηµόσια, ∆ηµοτική,  Κοινοτική ή Αστυνοµική Αρχή ή από δικηγόρο).  

Όπου στο παρόν αναφέρονται ∆ιατάξεις Νόµων, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, 

νοούνται ως αυτές εκάστοτε ισχύουν.  

 

       
Η  Αντιπρύτανις                                         

           Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  
 
                                                                      ΧΡΥΣΗ  ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ  
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                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
1) ∆ιοικητικές προσφυγές   
 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής ενδιαφεροµένου σ΄ αυτόν  και της 

νοµιµότητας της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση.  

 Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ως εξής: 

1) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την 

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. 

2)  Κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σ’ αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς την 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του 

ιδίου του διαγωνισµού  σε χρονικό διάστηµα  πέντε ( 5 )  ηµερών  από την  ηµέρα που έλαβε 

γνώση  των σχετικών στοιχείων ο διαγωνιζόµενος. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού από την Επιτροπή διενέργειάς του, η οποία µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση την 

υποβάλλει στο Π.Σ. του Πανεπιστηµίου για λήψη της σχετικής απόφασης.  Η ένσταση κατά  της 

συµµετοχής διαγωνιζοµένου  κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, 

εντός 2 ηµερών  από την υποβολή της.   

3) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 

µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε  (5) εργασίµων ηµερών από της γνωστοποίησης της σχετικής 

απόφασης στους διαγωνιζοµένους.  Η ένσταση  αυτή κοινοποιείται  υποχρεωτικά εντός δύο 

ηµερών κατά αυτού  κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται  από το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο  και σχετική απόφαση  εκδίδεται  το αργότερο σε δέκα ( 10 ) ηµέρες από τη 

λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.  

     Η σχετική απόφαση επί των ενστάσεως  κοινοποιείται στους ενιστάµενους  χωρίς υπαίτια  

καθυστέρηση  της αναθέτουσας  αρχής. 
     Οι προσφυγές κατά  αποφάσεων της  αναθέτουσας  αρχής ενώπιον  διοικητικών ή δικαστικών 

αρχών  για διαφορές που αναφύονται  κατά τη διαδικασία  που προηγείται  της σύναψης  

συµβάσεων  υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις  του Ν. 2522/97 ( Α178 ). Με το νόµο  

αυτό έχει επέλθει  προσαρµογή της Ελληνικής  Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

89/665/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, το οποίο 

παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18 /ΕΚ.  

 

2) ∆ικαστική προστασία – Πρόστιµα – Κήρυξη  αναδόχου  εκπτώτου «Ν.2522/1997» 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ 2007_2009 

 

 

37

∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, 

κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. και Ν.2854/2000 

(ΦΕΚ 243 Α΄) και οδηγία 92/13/ΕΟΚ. 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρµογής 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά την διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων 

δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, 

εφόσον η σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 93/37/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ  L 199 της 

9.8.1993), 93/36/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ  L 199 της 9.8.1993) και 92/50 Ε.Ο.Κ. (ΕΕ  L 209 της 24.7.1992 ) ή 

στις διατάξεις µε τις οποίες οι εν λόγω οδηγίες έχουν µεταφερθεί στην εσωτερική έννοµη τάξη. 

Άρθρο 2 
Έκταση  δικαστικής προστασίας 

1.   Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη 

σύµβαση δηµοσίων έργων,  προµηθειών ή υπηρεσιών και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 

ζηµία από παράβαση της κοινοτικής ή εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα 

οριζόµενα ειδικότερα στα επόµενα άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση ή 

αναγνώριση ως άκυρης της παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής και επιδίκαση 

αποζηµίωσης. 

2.   Η δικαιοδοσία, η αρµοδιότητα και η διαδικασία εκδίκασης των σχετικών διαφορών, εφόσον 

δεν ορίζεται  διαφορετικά στον παρόντα νόµο, ρυθµίζονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 3 
Προσωρινή δικαστική προστασία 

1.  Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία για να αρθεί 

πιθανολογούµενη παράβαση ή να αποτραπεί περαιτέρω ζηµία στα συµφέροντά του. 

2.  Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει µέσα σε 

προθεσµία πέντε (5) ηµερών, αφότου έλαβε γνώση µε οποιονδήποτε τρόπο της παράνοµης 

πράξης ή παράλειψης να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµα του. Η προσφυγή 

κοινοποιείται µε τη φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγοµένου 

από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προσφυγής. ∆εν απαιτείται άσκηση προσφυγής κατά 

πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. Η αναθέτουσα αρχή 

οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την άσκηση της 

προσφυγής και αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η 

προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν 

θίγουν διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά 

τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών. 
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3.  Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία 

δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής και δεν επιτρέπεται να 

περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προσφυγής. Η προθεσµία για την άσκηση της 

προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών 

µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Ο αρµόδιος για την εκδίκαση της αίτησης δικαστικής 

και επι  πολυµελών δικαστηρίων ο πρόεδρος του οικείου τµήµατος ορίζει µε πράξη του την ηµέρα 

και ώρα εκδίκασης της αίτησης, καθώς και την προθεσµία κλήτευσης. Η ηµεροµηνία εκδίκασης δεν 

πρέπει να απέχει πέραν των δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, η δε 

προθεσµία κλήτευσης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες. Αντίγραφο της αίτησης 

µε κλήση κοινοποιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος προς την καθ΄ ής  η αίτηση αναθέτουσα αρχή 

και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο, του οποίου την κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο δικαστής.  Κάθε 

ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση. Οι 

διάδικοι οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα κρίσιµα έγγραφα και 

τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που έχουν στη διάθεσή τους. 

4.  Ο αρµόδιος κατά την προηγούµενη παράγραφο δικαστής µπορεί, µε την κατάθεση της 

αίτησης και µετά κλήση της αναθέτουσας αρχής προ είκοσι τεσσάρων ωρών να εκδώσει 

προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιέχει αποκλειστικά τα µέτρα, 

τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση της απόφασης. Η προσωρινή διαταγή µπορεί να 

ανακληθεί είτε από το δικαστή που τη χορήγησε, ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και 

αφού κληθεί προς ακρόαση ο αιτών προ είκοσι τεσσάρων ωρών, είτε από το δικαστήριο που θα 

δικάσει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. 

5.  Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση 

κανόνα του κοινοτικού ή εσωτερικού δικαίου και η λήψη του µέτρου είναι αναγκαία για να αρθούν 

τα δυσµενή από την παράβαση αποτελέσµατα ή να αποτραπεί η ζηµία των συµφερόντων του 

αιτούντος. Η αίτηση όµως µπορεί να απορριφθεί, αν από τη στάθµιση της βλάβης του αιτούντος 

των συµφερόντων τρίτων και του δηµοσίου συµφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από 

την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για 

οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα δικαιώµατα του αιτούντος. 

6.  Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά µέτρα, χωρίς να δεσµεύεται από τις 

προτάσεις των διαδίκων. ∆ιατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της διακήρυξης, των τευχών 

δηµοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, την 

αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νοµικών ή 

υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων 

και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της σύµβασης. Η διάταξη του άρθρου 692 

παρ. 4  Κ.Πολ.∆.  δεν µπορεί να παρακωλύσει τη λήψη του κατάλληλου ασφαλιστικού µέτρου. Η 

απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων εκδίδεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 

ηµερών από την εκδίκαση της αίτησης. 
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7.   Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση 

της αίτησης ακυρώσεως ή της κύριας αγωγής. Η προθεσµία άσκησης των ενδίκων βοηθηµάτων 

διακόπτεται µε την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων και αρχίζει από τη δηµοσίευση της 

σχετικής απόφασης.  Ο διάδικος, που πέτυχε υπέρ αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού µέτρου, 

οφείλει µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση ή όπου δεν προβλέπεται 

δηµοσίευση από την έκδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακυρώσεως ή την κύρια 

αγωγή, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστικού µέτρου. Η δικάσιµος για την 

εκδίκασή τους δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριµήνου από την κατάθεση του δικογράφου. 

 

3 ) Υποχρεώσεις αναδόχου – Πρόστιµα – Ρήτρες 
α) Η επιχείρηση υποχρεούται να παραχωρεί τη χρήση των δωµατίων/διαµερισµάτων του 

καταλύµατος που µισθώθηκαν και δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να αρνηθεί την 

παραχώρηση ή να µετακινεί σε άλλο τουριστικό κατάλυµα έστω και της αυτής κατηγορίας και 

τάξης. Επίσης υποχρεούται να παρέχει τη χρήση όλων των χώρων και εγκαταστάσεων 

ψυχαγωγίας και ενδιαίτησης του καταλύµατος που διαθέτει, εφόσον συµπεριλαµβάνονται στην 

προσφερόµενη τιµή, στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

     ∆ιευκρινίζεται ότι τα τηλεχειριστήρια των τηλεοράσεων και των ατοµικών κλιµατιστικών θα 

παραδίδονται άµεσα κατά την ώρα της αφίξεως του φοιτητή/των φοιτητών, ανεξαρτήτως του αν 

αυτά ζητηθούν ή όχι.   

     Επίσης επισηµαίνεται ότι όπου υφίσταται ανάγκη χορήγησης δίκλινου δωµατίου/διαµερίσµατος, 

ο ανάδοχος  υποχρεούται  να προβαίνει  σε προσθήκη  δεύτερης  κλίνης  και να διαµορφώνει 

χωρίς πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µονόκλινα 

δωµάτια/διαµερίσµατα σε δίκλινα.  

     Ο αριθµός των κλινών και µετά τη διαµόρφωση δίκλινων δωµατίων/διαµερισµάτων, για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών,  δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση των συνολικό 

αριθµό των κατακυρωθέντων  κλινών.  

β) Καθαριότητα –Τάξη  

  Να υπάρχει:  

1)  Απόλυτη καθαριότητα στους κοινόχρηστους βοηθητικούς χώρους και απολύµανση δύο φορές 

το χρόνο όλων των χώρων.   Ο περιβάλλων  χώρος να είναι καλαίσθητος και να διατηρείται 

καθαρός. 

2) Πλήρη και οµαλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήµατος βάσει του Υγειονοµικού 

Κανονισµού και συνεχής αερισµός των χώρων υγιεινής. 

3) Πλήρη και οµαλή λειτουργία του κλιµατιστικού συστήµατος ή / και συστήµατος θέρµανσης (η 

συντήρησή τους να έχει γίνει πριν την παράδοση των δωµατίων / διαµερισµάτων στους 

δικαιούχους). 
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3)  ∆ιάταξη των επίπλων µέσα στα δωµάτια / διαµερίσµατα µε τρόπο καλαίσθητο ώστε η διακίνηση 

να είναι ευχερής µέσα σ’ αυτά και η διαµονή άνετη.    

γ) Προσωπικό 

Ύπαρξη επαρκούς και ειδικευµένου προσωπικού, τούτο να είναι πάντοτε πρόθυµο, διακριτικό, 

αξιοπρεπές και να  συµπεριφέρεται προς τους δικαιούχους φοιτητές καθώς και στα εντεταλµένα 

υπηρεσιακά όργανα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε ευγένεια, αξιοπρέπεια και προσήνεια. 

     Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει µε όργανά του στον έλεγχο των 

τουριστικών καταλυµάτων που έχουν προσφερθεί για µίσθωση, πριν την κατακύρωση της 

µίσθωσης και καθ΄ όλη την διάρκεια αυτής, για την ύπαρξη των παραπάνω οριζόµενων καθώς 

και για την πιστή εφαρµογή των όρων της σύµβασης. 

     Επίσης διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείει από τη µίσθωση δωµάτια / διαµερίσµατα που δεν 

πληρούν συνθήκες άνετης διαµονής των φοιτητών κατά τα παραπάνω οριζόµενα. 

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσης, θεωρουµένων όλων των όρων 

ουσιωδών, πέραν από τ' άλλα δικαιώµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, όπως αυτά 

προαναφέρθηκαν και όσα απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις για τα οποία επιφυλάσσεται 

κατόπιν αποφάσεως του Πρυτανικού Συµβουλίου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου,  θα µπορεί: 

α)   Να επιβάλλει πρόστιµο µέχρι το χρηµατικό ποσό ενός µηνιαίου µισθώµατος, σε υποτροπή 

δε πρόστιµο  µέχρι και τριπλασίου αυτού 

β)   Να προβαίνει σε µονοµερή (έγγραφη ή τηλεγραφική) και αζήµια γι' αυτόν, καταγγελία της 

σύµβασης και 

γ)  Να αποκλείει την συγκεκριµένη επιχείρηση από επόµενους ανάλογους διαγωνισµούς και 

διαδικασίες.  

Τα προβλεπόµενα από την παρούσα πρόστιµα, θα παρακρατούνται από την τιµή των 

δωµατίων/διαµερισµάτων, µετά την απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου µέχρι την έκδοση της 

οποίας θα παρακρατεί το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µέχρι του τριπλασίου του ανωτάτου 

προβλεποµένου χρηµατικού προστίµου. 

 
4) Προσφυγή κατά αποφάσεως που επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος αναδόχου 
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε 

βάρος του, να υποβάλλει προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από 

την ηµεροµηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό 

από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο για την ∆ιοίκηση του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Η εν 

λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
 

5) Κήρυξη Ανάδοχου Έκπτωτου 
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1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, να υπογράψει την 

σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 

έγινε στο όνοµά του, και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του 

Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής. 

2. Με την ίδια διαδικασία κηρύσσεται ο ανάδοχος υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 

κάθε δικαίωµα του, που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν δέχτηκε τη µίσθωση κλινών που του 

κατακυρώθηκε, µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε  ή  δεν εκτελέσθηκε η µίσθωση µε ευθύνη του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται 

µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 

βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

4. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα µίσθωσης των κλινών  µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του. 

5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση 

επιβάλλονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ύστερα από 

γνώµη του αρµόδιου οργάνου, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά 

περίπτωση. 

β. Μίσθωση κλινών σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους που είχαν  

λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια 

διαγωνισµού, είτε µε  διαπραγµάτευση. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή το τυχόν διαφέρον  που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 

έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν 

πραγµατοποιείται η νέα ανάθεση, κατά τα παραπάνω  οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 

υπολογισµός του καταλογιζοµένου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του 

Πρυτανικού Συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 

ηθών. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από τον ή τους ανάλογους 

διαγωνισµούς του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

δ. Καταλογισµός στον ανάδοχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας της µίσθωσης για την οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να µισθώσει, µέχρι την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του 

δικαιώµατος αυτού και ότι άλλο προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 
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6. Σε περίπτωση που η µίσθωση κλινών κατά περίπτωση σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, 

γίνεται µε τροποποίηση όρων  κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες 

κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος, σε βάρος του, 

λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων  

η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό  ποσό.      

 

        
Η Αντιπρύτανις                                         

           Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  
 
                                                                      ΧΡΥΣΗ  ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ  
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                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008                   

                                     ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1                   

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 
                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                                                         Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

                                                                    Την  Επιτροπή διενέργειας Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού                     
                                                                      για τη µίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύµατα, για 

τη στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου 
για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009 

                                                                      ∆/νση : Κτίρο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου –  

        81100 Μυτιλήνη 

...... υπογεγραµµέν...........................................................................………………………. 

που έχω την εκµετάλλευση / χρήση του τουριστικού καταλύµατος µε τον διακριτικό τίτλο 

.....................................................................…………………………………………………… 

Κατηγορία  (Κύριο τουριστικό κατάλυµα)………………………… ………………………… 

ή µη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα (Ενοικιαζόµενα δωµάτια  σε συγκρότηµα ……………. 

δωµατίων) ………………………………………………………………………………………... 

(∆ιαγράφεται ότι κατά περίπτωση δεν ισχύει) 

Τάξη:..............Έδρα : Νοµός.................………............. πόλη..…………....................... 

περιοχή......................……..…. οδός.…...........................αριθµός....…... Τ.Κ..………...... 

Τηλέφωνο…………………………………..FAX....................................  

αποδέχοµαι ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης 1971/2007             

και των παραρτηµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ αυτής  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για συµµετοχή µου 

στο διαγωνισµό που θα διενεργηθεί στις 18/06/2007   και προσφέρω: 

 

∆ωµάτια µιας κλίνης που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις του εδ. Ι, της 

παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

∆ωµάτια δύο κλινών που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις του εδ. Ι, της 

παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
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………………………………………………………………………………………………………… 

Το Τουριστικό κατάλυµα διαθέτει επίσης: 

-∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Ή /ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ 

ΚΑΙ ΑΚΙΝ∆ΥΝΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΟΝΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ                                        ΝΑΙ    ΟΧΙ  

-ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΕΝΤΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ               ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                     ΝΑΙ    ΟΧΙ  

-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ        ΝΑΙ       ΟΧΙ   

- Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ       ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΑΠΟΣΤΑΣΗ ……………. χιλιόµετρα ή µέτρα, ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 

-ΑΠΟΣΤΑΣΗ………………….. χιλιόµετρα ή µέτρα, ΣΤΑΘΜΩΝ ή ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.   

-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΜΠΑΡ)                         ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ  ΧΩΡΟΣ (Κήπος κ.λ.π.)     ΝΑΙ      ΟΧΙ  

-ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ                ΝΑΙ      ΟΧΙ  

- ΣΕΣΟΥΑΡ (ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ) ΕΝΤΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ               ΝΑΙ      ΟΧΙ    

-Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΙΚΩΝ       ΝΑΙ     ΟΧΙ    

(Συµπληρώστε µε την ένδειξη Χ το αντίστοιχο τετράγωνο που ισχύει) 

Το τουριστικό κατάλυµα  βρίσκεται σε απόσταση από το κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης 

......…. µέτρα ή χιλιόµετρα 

- ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ .......................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................ 

- ........................................................................................................................................ 

- ........................................................................................................................................ 

 

Τα παραπάνω δωµάτια προσφέρω για όλο το χρονικό διάστηµα διάρκειας από 01- 09-
2007 έως και 30 – 06 – 2008. 
 

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση Επιχείρησης …………………………………………………….……. 
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Τ.Κ...........………τηλ.  επιχείρησης........................................ τηλ. Οικίας ………………….. 

Ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου ………………………………………………………… 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ……………………………………………………….................... 

 

                                                                                                 /  /2007   

                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                               (ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                                                                               ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008                   

              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007- 2008 

                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                                                         Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

                                                                    Την  Επιτροπή διενέργειας Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού                     
                                                                      για τη µίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύµατα, για 

τη στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου 
για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009 

                                                                      ∆/νση : Κτίρο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου –  

        81100 Μυτιλήνη 

 

....... υπογεγραµµέν...........................................................................………………….που έχω την 

εκµετάλλευση / χρήση του τουριστικού καταλύµατος µε τον διακριτικό τίτλο 

......................................................................…………………………………………………………… 

 Κατηγορία  (Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα)………………………………… ………………………… 

ή µη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα (Ενοικιαζόµενα δωµάτια σε συγκρότηµα ............................... 

δωµατίων) …………………………………………………………………………………………………..  

(∆ιαγράφεται ότι κατά περίπτωση δεν ισχύει) 

 

Έδρα :Νοµός.......................... πόλη.......................................... περιοχή......................................  

 

οδός............................. αριθµός................... τ.κ................ τηλέφωνο-FAX....................................  

 

αποδέχοµαι ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης 1971/2007             

και των παραρτηµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ αυτής  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για συµµετοχή µου 

στο διαγωνισµό που θα διενεργηθεί στις  18/06/2007   και προσφέρω: 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ 2007_2009 

 

 

47

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΙΜΩΝ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  (σε ΕΥΡΩ) 
ΑΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΟ 
( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α., 
ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ, κ.λ.π )  

ΤΙΜΕΣ   ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ∆ΩΜΑΤΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο  
ΑΠΟ 01.09.2007 ΕΩΣ 30.06.2008 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

 ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ∆ΙΚΛΙΝΟΥ  

 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 

 

       

 

 

 

 

 

         
      Οι ανωτέρω προσφερόµενες τιµές αφορούν υποχρεωτικά, δωµάτια µε κάλυψη 
των ελάχιστων απαιτήσεων του εδ. Ι της παρ. 1 του παρόντος παραρτήµατος. 
 
    Στις προαναφερόµενες τιµές συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ο ∆ηµοτικός Φόρος και ο Φ.Π.Α. 
 
 
                                                                                             /     / 2007 

                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                      

                                                                   (ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                                                                            ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009                   

                                     ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3                   

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
                ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 
                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                                                         Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

                                                                    Την  Επιτροπή διενέργειας Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού                     
                                                                      για τη µίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύµατα, για 

τη στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου 
για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009 

                                                                      ∆/νση : Κτίρο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου –  

        81100 Μυτιλήνη 

...... υπογεγραµµέν...........................................................................………………………. 

που έχω την εκµετάλλευση / χρήση του τουριστικού καταλύµατος µε τον διακριτικό τίτλο 

.....................................................................…………………………………………………… 

Κατηγορία  (Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα)………………………… ………………………… 

ή µη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα (Ενοικιαζόµενα δωµάτια  σε συγκρότηµα ……………. 

δωµατίων) ………………………………………………………………………………………... 

(∆ιαγράφεται ότι κατά περίπτωση δεν ισχύει) 

Τάξη:..............Έδρα : Νοµός.................………............. πόλη..…………....................... 

περιοχή......................……..…. οδός.…...........................αριθµός....…... Τ.Κ..………...... 

Τηλέφωνο…………………………………..FAX....................................  

αποδέχοµαι ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης 1971/2007             

και των παραρτηµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ αυτής  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για συµµετοχή µου 

στο διαγωνισµό που θα διενεργηθεί στις  18/06/2007   και προσφέρω: 

 

∆ωµάτια µιας κλίνης που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις του εδ. Ι, της 

παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

∆ωµάτια δύο κλινών που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις του εδ. Ι, της 

παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
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………………………………………………………………………………………………………… 

Το Τουριστικό κατάλυµα διαθέτει επίσης: 

-∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Ή /ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ 

ΚΑΙ ΑΚΙΝ∆ΥΝΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΟΝΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ                                        ΝΑΙ    ΟΧΙ  

-ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΕΝΤΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ               ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                     ΝΑΙ    ΟΧΙ  

-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ        ΝΑΙ       ΟΧΙ   

- Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ       ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΑΠΟΣΤΑΣΗ ……………. χιλιόµετρα ή µέτρα, ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗ Σ ΤΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 

-ΑΠΟΣΤΑΣΗ………………….. χιλιόµετρα ή µέτρα, ΣΤΑΘΜΩΝ ή ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.   

-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΜΠΑΡ)                         ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ  ΧΩΡΟΣ (Κήπος κ.λ.π.)     ΝΑΙ      ΟΧΙ  

-ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ                ΝΑΙ      ΟΧΙ  

- ΣΕΣΟΥΑΡ (ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ) ΕΝΤΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ               ΝΑΙ      ΟΧΙ    

-Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΙΚΩΝ       ΝΑΙ     ΟΧΙ    

(Συµπληρώστε µε την ένδειξη Χ το αντίστοιχο τετράγωνο που ισχύει) 

Το τουριστικό κατάλυµα  βρίσκεται σε απόσταση από το κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης 

......…. µέτρα ή χιλιόµετρα 

- ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ .......................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................ 

- ........................................................................................................................................ 

- ........................................................................................................................................ 

 

Τα παραπάνω δωµάτια προσφέρω για όλο το χρονικό διάστηµα διάρκειας από 01- 09-
2008 έως και 30 – 06 – 2009. 
 

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση Επιχείρησης …………………………………………………….……. 

Τ.Κ...........………τηλ.  επιχείρησης........................................ τηλ. Οικίας ………………….. 
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Ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου ………………………………………………………… 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ……………………………………………………….................... 

 

                                                                                                 /  /2007   

                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                               (ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                                                                               ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009                   

              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008- 2009 

                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                                                         Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

                                                                    Την  Επιτροπή διενέργειας Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού                     
                                                                      για τη µίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύµατα, για 

τη στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου 
για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009 

                                                                      ∆/νση : Κτίρο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου –  

        81100 Μυτιλήνη 

 

....... υπογεγραµµέν...........................................................................………………….που έχω την 

εκµετάλλευση / χρήση του τουριστικού καταλύµατος µε τον διακριτικό τίτλο 

......................................................................…………………………………………………………… 

 Κατηγορία  (Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα)………………………………… ………………………… 

ή µη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα (Ενοικιαζόµενα δωµάτια σε συγκρότηµα ............................... 

δωµατίων) …………………………………………………………………………………………………..  

(∆ιαγράφεται ότι κατά περίπτωση δεν ισχύει) 

 

Έδρα :Νοµός.......................... πόλη.......................................... περιοχή......................................  

 

οδός............................. αριθµός................... τ.κ................ τηλέφωνο-FAX....................................  

 

αποδέχοµαι ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης 1971/2007             

και των παραρτηµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ αυτής  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για συµµετοχή µου 

στο διαγωνισµό που θα διενεργηθεί στις   18/06/2007   και προσφέρω: 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ 2007_2009 

 

 

52

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΙΜΩΝ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  (σε ΕΥΡΩ) 
ΑΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΟ 
( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α., 
ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ, κ.λ.π )  

  ΤΙΜΕΣ   ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ∆ΩΜΑΤΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο  
ΑΠΟ 01.09.2008 ΕΩΣ 30.06.2009 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

 ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ∆ΙΚΛΙΝΟΥ  

 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 

 

       

 

 

 

 

 

         
      Οι ανωτέρω προσφερόµενες τιµές αφορούν υποχρεωτικά, δωµάτια µε κάλυψη 
των ελάχιστων απαιτήσεων του εδ. Ι της παρ. 1 του παρόντος παραρτήµατος. 
 
    Στις προαναφερόµενες τιµές συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ο ∆ηµοτικός Φόρος και ο Φ.Π.Α. 
 
 
                                                                                             /     / 2007 

                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                      

                                                                   (ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                                                                            ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
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ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008                   

                                     ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5                   

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 
                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                                                         Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

                                                                    Την  Επιτροπή διενέργειας Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού                     
                                                                      για τη µίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύµατα, για 

τη στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου 
για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009 

                                                                      ∆/νση : Κτίρο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου –  

        81100 Μυτιλήνη 

...... υπογεγραµµέν...........................................................................………………………. 

που έχω την εκµετάλλευση / χρήση του τουριστικού καταλύµατος µε τον διακριτικό τίτλο 

.....................................................................…………………………………………………… 

Κατηγορία  (Κύριο τουριστικό κατάλυµα)………………………… ………………………… 

ή µη κύριο τουριστικό κατάλυµα (Επιπλωµένα διαµερίσµατα  σε συγκρότηµα ……………. 

διαµερισµάτων) ……………………………………………………………………………………... 

(∆ιαγράφεται ότι κατά περίπτωση δεν ισχύει) 

Τάξη:..............Έδρα : Νοµός.................………............. πόλη..…………....................... 

περιοχή......................……..…. οδός.…...........................αριθµός....…... Τ.Κ..………...... 

Τηλέφωνο…………………………………..FAX....................................  

αποδέχοµαι ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης 1971/2007             

και των παραρτηµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ αυτής  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για συµµετοχή µου 

στο διαγωνισµό που θα διενεργηθεί στις   18 / 06 / 2007   και προσφέρω: 

 

∆ιαµερίσµατα µονόχωρα δυναµικότητας µιας κλίνης που πληρούν τις ελάχιστες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις του εδ. ΙΙ, της παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

∆ιαµερίσµατα µονόχωρα δυναµικότητας δύο κλινών που πληρούν τις ελάχιστες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις του εδ. ΙΙ, της παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
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………………………………………………………………………………………………………… 

∆ιαµερίσµατα δίχωρα δυναµικότητας δύο κλινών που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές 

απαιτήσεις του εδ. ΙΙ, της παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

∆ιαµερίσµατα τρίχωρα δυναµικότητας δύο κλινών που πληρούν τις ελάχιστες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις του εδ. ΙΙ, της παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Το Τουριστικό κατάλυµα διαθέτει επίσης: 

- ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Ή /ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ 

ΚΑΙ ΑΚΙΝ∆ΥΝΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΟΝΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ                                        ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΕΝΤΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ               ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                     ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ        ΝΑΙ       ΟΧΙ   

- Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ       ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΑΠΟΣΤΑΣΗ ……………. χιλιόµετρα ή µέτρα, ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗ Σ ΤΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 

- ΑΠΟΣΤΑΣΗ………………….. χιλιόµετρα ή µέτρα, ΣΤΑΘΜΩΝ ή ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.   

- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΜΠΑΡ)                         ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ  ΧΩΡΟΣ (Κήπος κ.λ.π.)     ΝΑΙ      ΟΧΙ  

- ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ                ΝΑΙ      ΟΧΙ  

- ΣΕΣΟΥΑΡ (ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ) ΕΝΤΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ               ΝΑΙ      ΟΧΙ    

-Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΙΚΩΝ       ΝΑΙ     ΟΧΙ    

(Συµπληρώστε µε την ένδειξη Χ το αντίστοιχο τετράγωνο που ισχύει) 

Το τουριστικό κατάλυµα  βρίσκεται σε απόσταση από το κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης 

......…. µέτρα ή χιλιόµετρα 

- ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ .......................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................ 

- ........................................................................................................................................ 
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- ........................................................................................................................................ 

 

Τα παραπάνω δωµάτια προσφέρω για όλο το χρονικό διάστηµα διάρκειας από 01- 09-
2007 έως και 30 – 06 – 2008. 
 

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση Επιχείρησης …………………………………………………….……. 

Τ.Κ...........………τηλ.  επιχείρησης........................................ τηλ. Οικίας ………………….. 

Ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου ………………………………………………………… 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ……………………………………………………….................... 

 

                                                                                                 /  /2007   

                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                               (ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                                                                               ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
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ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008                   

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 6 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007- 2008 

                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                                                         Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

                                                                    Την  Επιτροπή διενέργειας Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού                     
                                                                      για τη µίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύµατα, για 

τη στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου 
για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009 

                                                                      ∆/νση : Κτίρο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου –  

        81100 Μυτιλήνη 

 

....... υπογεγραµµέν...........................................................................………………….που έχω την 

εκµετάλλευση / χρήση του τουριστικού καταλύµατος µε τον διακριτικό τίτλο 

......................................................................…………………………………………………………… 

 Κατηγορία  (Κύριο τουριστικό κατάλυµα)………………………………… ………………………….... 

ή µη κύριο τουριστικό κατάλυµα (Επιπλωµένα διαµερίσµατα σε συγκρότηµα ............................... 

διαµερισµάτων) ………………………………………………………………………………………………..  

(∆ιαγράφεται ότι κατά περίπτωση δεν ισχύει) 

 

Τάξη:...........................  Έδρα :Νοµός.......................... πόλη.................................. 

περιοχή...................................... οδός............................. αριθµός................... τ.κ................ 

τηλέφωνο-FAX....................................  

 

αποδέχοµαι ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης 1971/2007             

και των παραρτηµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ αυτής  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για συµµετοχή µου 

στο διαγωνισµό που θα διενεργηθεί στις  18  / 06 / 2007   και προσφέρω: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΙΜΩΝ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  (σε ΕΥΡΩ) 
ΑΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α., 
ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ, κ.λ.π )  

ΤΙΜΕΣ   ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ  
ΣΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο  
ΑΠΟ 01.09.2007 ΕΩΣ 30.06.2008 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΧΩΡΟΥ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ 

 ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΧΩΡΟΥ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ ΚΛΙΝΩΝ 

 ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ∆ΙΧΩΡΟΥ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ ΚΛΙΝΩΝ 

 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΡΙΧΩΡΟΥ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ ΚΛΙΝΩΝ 

 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 
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      Οι ανωτέρω προσφερόµενες τιµές αφορούν υποχρεωτικά, δωµάτια µε κάλυψη 
των ελάχιστων απαιτήσεων του εδ. ΙΙ της παρ. 1 του παρόντος παραρτήµατος. 
 
    Στις προαναφερόµενες τιµές συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ο ∆ηµοτικός Φόρος και ο Φ.Π.Α. 
 
 
                                                                                             /     / 2007 

                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                      

                                                                   (ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                                                                            ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009                   

                                     ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 7                   

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 
                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                                                         Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

                                                                    Την  Επιτροπή διενέργειας Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού                     
                                                                      για τη µίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύµατα, για 

τη στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου 
για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009 

                                                                      ∆/νση : Κτίρο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου –  

        81100 Μυτιλήνη 

...... υπογεγραµµέν...........................................................................………………………. 

που έχω την εκµετάλλευση / χρήση του τουριστικού καταλύµατος µε τον διακριτικό τίτλο 

.....................................................................…………………………………………………… 

Κατηγορία  (Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα)………………………… ………………………… 

ή µη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα (Ενοικιαζόµενα δωµάτια  σε συγκρότηµα ……………. 

δωµατίων) ………………………………………………………………………………………... 

(∆ιαγράφεται ότι κατά περίπτωση δεν ισχύει) 

Τάξη:..............Έδρα : Νοµός.................………............. πόλη..…………....................... 

περιοχή......................……..…. οδός.…...........................αριθµός....…... Τ.Κ..………...... 

Τηλέφωνο…………………………………..FAX....................................  

αποδέχοµαι ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης 1971/2007             

και των παραρτηµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ αυτής  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για συµµετοχή µου 

στο διαγωνισµό που θα διενεργηθεί στις   18  / 06 / 2007   και προσφέρω: 

 

∆ιαµερίσµατα µονόχωρα δυναµικότητας µιας κλίνης που πληρούν τις ελάχιστες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις του εδ. ΙΙ, της παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

∆ιαµερίσµατα µονόχωρα δυναµικότητας δύο κλινών που πληρούν τις ελάχιστες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις του εδ. ΙΙ, της παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
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………………………………………………………………………………………………………… 

∆ιαµερίσµατα δίχωρα δυναµικότητας δύο κλινών που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές 

απαιτήσεις του εδ. ΙΙ, της παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

∆ιαµερίσµατα τρίχωρα δυναµικότητας δύο κλινών που πληρούν τις ελάχιστες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις του εδ. ΙΙ, της παρ. 1 του παραρτήµατος Α’,: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Το Τουριστικό κατάλυµα διαθέτει επίσης: 

-∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Ή /ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ 

ΚΑΙ ΑΚΙΝ∆ΥΝΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΟΝΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ                                        ΝΑΙ    ΟΧΙ  

-ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΕΝΤΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ               ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                     ΝΑΙ    ΟΧΙ  

-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ        ΝΑΙ       ΟΧΙ   

- Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ       ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΑΠΟΣΤΑΣΗ ……………. χιλιόµετρα ή µέτρα, ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗ Σ ΤΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 

-ΑΠΟΣΤΑΣΗ………………….. χιλιόµετρα ή µέτρα, ΣΤΑΘΜΩΝ ή ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.   

-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΜΠΑΡ)                         ΝΑΙ    ΟΧΙ  

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ  ΧΩΡΟΣ (Κήπος κ.λ.π.)     ΝΑΙ      ΟΧΙ  

-ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ                ΝΑΙ      ΟΧΙ  

- ΣΕΣΟΥΑΡ (ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ) ΕΝΤΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ               ΝΑΙ      ΟΧΙ    

-Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΙΚΩΝ       ΝΑΙ     ΟΧΙ    

(Συµπληρώστε µε την ένδειξη Χ το αντίστοιχο τετράγωνο που ισχύει) 

Το τουριστικό κατάλυµα  βρίσκεται σε απόσταση από το κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης 

......…. µέτρα ή χιλιόµετρα 

- ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ .......................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................ 

- ........................................................................................................................................ 
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- ........................................................................................................................................ 

 

Τα παραπάνω δωµάτια προσφέρω για όλο το χρονικό διάστηµα διάρκειας από 01- 09-
2008 έως και 30 – 06 – 2009. 
 

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση Επιχείρησης …………………………………………………….……. 

Τ.Κ...........………τηλ.  επιχείρησης........................................ τηλ. Οικίας ………………….. 

Ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου ………………………………………………………… 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ……………………………………………………….................... 

 

                                                                                                 /  /2007   

                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                               (ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                                                                               ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
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ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009                   

              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 8 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008- 2009 

                                                                                                       ΠΡΟΣ 

                                                                                         Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

                                                                    Την  Επιτροπή διενέργειας Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού                     
                                                                      για τη µίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύµατα, για 

τη στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου 
για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009 

                                                                      ∆/νση : Κτίρο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου –  

        81100 Μυτιλήνη 

 

....... υπογεγραµµέν...........................................................................………………….που έχω την 

εκµετάλλευση / χρήση του τουριστικού καταλύµατος µε τον διακριτικό τίτλο 

......................................................................…………………………………………………………… 

 Κατηγορία  (Κύριο τουριστικό κατάλυµα)………………………………… ………………………… 

ή µη κύριο τουριστικό κατάλυµα (Επιπλωµένα διαµερίσµατα σε συγκρότηµα ................................ 

διαµερισµάτων ) ……………………………………………………………………………………………..  

(∆ιαγράφεται ότι κατά περίπτωση δεν ισχύει) 

 

Τάξη:................... Έδρα :Νοµός.......................... πόλη..................................... 

περιοχή...................................οδός............................. αριθµός................... τ.κ................  

τηλέφωνο-FAX....................................  

 

αποδέχοµαι ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης 1971/2007             

και των παραρτηµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ αυτής  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για συµµετοχή µου 

στο διαγωνισµό που θα διενεργηθεί στις   18  / 06 / 2007   και προσφέρω: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΙΜΩΝ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  (σε ΕΥΡΩ) 
ΑΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α., 
ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ, κ.λ.π )  

ΤΙΜΕΣ   ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ  
ΣΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο  
ΑΠΟ 01.09.2008 ΕΩΣ 30.06.2009 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΧΩΡΟΥ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ 

 ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΧΩΡΟΥ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ ΚΛΙΝΩΝ 

 ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ∆ΙΧΩΡΟΥ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ ΚΛΙΝΩΝ 

 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΡΙΧΩΡΟΥ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ ΚΛΙΝΩΝ 

 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Φ.Π.Α., 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.λ.π ) 
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      Οι ανωτέρω προσφερόµενες τιµές αφορούν υποχρεωτικά, δωµάτια µε κάλυψη 
των ελάχιστων απαιτήσεων του εδ. ΙΙ της παρ. 1 του παρόντος παραρτήµατος. 
 
    Στις προαναφερόµενες τιµές συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ο ∆ηµοτικός Φόρος και ο Φ.Π.Α. 
 
 
                                                                                             /     / 2007 

                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                      

                                                                   (ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                                                                            ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
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 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 9 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007 – 2008 
Ονοµασία Τράπεζας  …………….. 

Κατάστηµα                 ............................... 

(∆/νση οδός – αριθµός  ΤΚ,  FAX )                  Ηµεροµηνία έκδοσης ……………….. 

                                                                          ΕΥΡΩ  …………………… 

Προς : Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

            Κτίριο ∆ιοίκησης, 

        Λόφος Πανεπιστηµίου, 

81 100 Μυτιλήνη  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………..  ΕΥΡΩ ………….. 
-   Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας  εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του  δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ….…………… υπέρ της εταιρείας ……………………………………………. 

 ∆/νση ……………..  ………………….…… …………….δια τη συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο  

Ανοικτό  διαγωνισµό της 18/06/2007  για τη µίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύµατα για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2007 – 2008, σύµφωνα µε την  υπ’ αριθµ. 1971/2007 ∆ιακήρυξή σας. 

-    Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-    Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη  την δήλωσή σας, 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις ( 3 ) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-    Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης  υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-   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. 

-    Η παρούσα ισχύει µέχρι την  31/10/2007. 
Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που  έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών και την Τράπεζά µας. 
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. 

                                                                                           ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 10 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007 – 2008 
Ονοµασία Τράπεζας ………………….. 

Κατάστηµα                 ............................... 

(∆/νση οδός – αριθµός  ΤΚ,  FAX )                  Ηµεροµηνία έκδοσης ……………….. 

                                                                          ΕΥΡΩ  …………………… 

Προς : Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

            Κτίριο ∆ιοίκησης, 

        Λόφος Πανεπιστηµίου, 

81 100 Μυτιλήνη 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..  ΕΥΡΩ ………….. 
-   Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας  εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του  δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ….…………… υπέρ της εταιρείας ……………………………………………. 

 ∆/νση ……………..  ………………….…… …………….δια την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύµβασης συνεπεία του διενεργηθέντος  Ανοικτού διαγωνισµού της 18/06/2007  για τη µίσθωση 
κλινών σε τουριστικά καταλύµατα για το ακαδηµαϊκό έτος 2007 – 2008, σύµφωνα µε την  υπ’ 

αριθµ. 1971 / 2007 ∆ιακήρυξή σας. 

-    Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις από τους όρους της συνυπογραφείσας σύµβασης 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-    Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις ( 3 ) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-    Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης  υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-   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. 

-    Η παρούσα ισχύει µέχρι την  31/08/2008. 
Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που  έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών και την Τράπεζά µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 11 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008 – 2009 
Ονοµασία Τράπεζας  …………….. 

Κατάστηµα                 ............................... 

(∆/νση οδός – αριθµός  ΤΚ,  FAX )                  Ηµεροµηνία έκδοσης ……………….. 

                                                                          ΕΥΡΩ  …………………… 

Προς : Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

            Κτίριο ∆ιοίκησης, 

        Λόφος Πανεπιστηµίου, 

81 100 Μυτιλήνη  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………..  ΕΥΡΩ ………….. 
-   Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας  εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του  δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ….…………… υπέρ της εταιρείας ……………………………………………. 

 ∆/νση ……………..  ………………….…… …………….δια τη συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο  

Ανοικτό  διαγωνισµό της 18/06/2007  για τη µίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύµατα για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2008 – 2009, σύµφωνα µε την  υπ’ αριθµ. 1971/2007 ∆ιακήρυξή σας. 

-    Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-    Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη  την δήλωσή σας, 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις ( 3 ) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-    Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης  υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-   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. 

-    Η παρούσα ισχύει µέχρι την  31/10/2007. 
Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που  έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών και την Τράπεζά µας. 
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                                                                                           ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 12 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008 – 2009 
Ονοµασία Τράπεζας ………………….. 

Κατάστηµα                 ............................... 

(∆/νση οδός – αριθµός  ΤΚ,  FAX )                  Ηµεροµηνία έκδοσης ……………….. 

                                                                          ΕΥΡΩ  …………………… 

Προς : Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

            Κτίριο ∆ιοίκησης, 

        Λόφος Πανεπιστηµίου, 

81 100 Μυτιλήνη 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..  ΕΥΡΩ ………….. 
-   Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας  εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του  δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ….…………… υπέρ της εταιρείας ……………………………………………. 

 ∆/νση ……………..  ………………….…… …………….δια την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύµβασης συνεπεία του διενεργηθέντος  Ανοικτού διαγωνισµού της 18/06/2007  για τη µίσθωση 
κλινών σε τουριστικά καταλύµατα για το ακαδηµαϊκό έτος 2008 – 2009, σύµφωνα µε την  υπ’ 

αριθµ. 1971 / 2007 ∆ιακήρυξή σας. 

-    Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις από τους όρους της συνυπογραφείσας σύµβασης 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-    Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις ( 3 ) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-    Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης  υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-   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. 

-    Η παρούσα ισχύει µέχρι την  31/08/2009. 
Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που  έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών και την Τράπεζά µας. 


