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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                                                                                       Μυτιλήνη, 16-12-2011 

                              Α.Π.: 8414 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2011 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 143 

ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΡΟ∆ΟΥ  

 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, έχοντας υπόψη: 

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

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

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει σήµερα, 

3. Την Υπουργική Απόφαση Φ.120.61/58/Β2/67211/24.8.2010 (ΦΕΚ 779/25-08-2010 τ. Γ’) «Περί 

εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου», 

4. Την υπ’ αριθµ. 1/2.9.2010, θέµα 2 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου περί «Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου − Αναπλήρωση Πρύτανη» 

(ΦΕΚ 1562/24-9-2010 τ. Β’) 

5. Το αρ. 98 του νέου Αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 

6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους 

και Άλλες ∆ιατάξεις», όπως ισχύει σήµερα, 

7. Το Π.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.∆.∆.», όπως ισχύει σήµερα, 

8. Το Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) «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 

ισχύει σήµερα, 

9. Την παρ. 17 του άρ. 41 του Ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238 τ. Α΄), 

10. Το Π.∆. 34/95 (ΦΕΚ 30 τ. Α’) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων» 

όπως  ισχύει σήµερα, 

11. Την Κ.Υ.Α. 487/21.09.00/ΦΕΚ 1219/Β/4.10.00 περί υγιεινής των τροφίµων σε συµµόρφωση µε 

την προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 

12. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», άρθρο 6, άρθρο 

20 και άρθρο 25, 

ΑΔΑ: 45Ψ4469Β7Λ-ΘΝ4



Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: 2251036023,Fax: 2251036029                         2 

 

13. Το Π.∆.. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), άρθρο 43, 

14. Το Π.∆. 337/2000 (ΦΕΚ Α΄ 281/28-12-00), 

15. Το Π.∆. 113/2010, 

16. Την εγκυκλίου 2279/22.12.2011 του ΥΠΕΚΑ «∆ιευκρινίσεις για την ορθή εφαρµογή του 

ΚΕΝΑΚ, 

17. Τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1376/25-10-2002 τ. Β΄, άρθρο 

72), 

18. Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 11/14-3-2011 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, (Θέµα 

4.3) «Έναρξη διαδικασίας για τη µίσθωση ξενοδοχείων για τη στέγαση των φοιτητών της 

Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου». 

19. Την µε αριθµ. πρωτ. Φ.2/53801/ΙΒ/10.05.2011 προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης της 

Υπουργού  Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων µε Α∆Α 4ΑΘΕ9-ΡΚ 

20. Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 22/09-12-2011έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού 

Συµβουλίου, (Θέµα 2.1) «Προκήρυξη ∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για τη µίσθωση 

τουλάχιστον 143 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών της Πανεπιστηµιακής Μονάδας». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για τη µίσθωση τουλάχιστον 143 κλινών για τη στέγαση των 

φοιτητών της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου (Π.Μ.Ρ.), για το χρονικό διάστηµα από 1/03/2012 

έως 30/9/2013, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο), µε δυνατότητα 

παράτασης για δύο (2) έτη. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το κείµενο της προκήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον 

διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 

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

από το διαγωνιζόµενο, όλων των όρων της προκήρυξης, των αποφάσεων του Πρυτανικού 

Συµβουλίου του Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας-νοµολογίας σχετικά µε τις 

µισθώσεις ακινήτων από τα Ν.Π.∆.∆. 

4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 

το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης, από το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, έως και πέντε (5) 

ηµέρες προ της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Αρµόδιοι για την παροχή 

πληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Ανζέλ Τάταρη και Μαρία ∆ιαµαντάρα, τηλ. 

22410 99021, 22410 99026, φαξ: 22410 99022, e-mail: tatari@aegean.gr,  

diamantara@rhodes.aegean.gr. 
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5. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 

∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο 

είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ανακοίνωση της παρούσας διακήρυξης πραγµατοποιείται: 

• Με τη δηµοσίευση της περιλήψεως της από δύο φορές, σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Ρόδου 

και σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Μυτιλήνης. 

• Με την ανάρτηση της περιλήψεως της στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος Οικονοµικών 

Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο. 

• Με την αποστολή της Περίληψης της ∆ιακήρυξης στην Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου καθώς και 

στο Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου για ενηµέρωση των µελών τους.  

• Με την ανάρτησή της σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου 

(www.rhodes.aegean.gr) & (www.aegean.gr). 

Η δαπάνη δηµοσίευσης στον τύπο βαρύνει τον/τους αναδόχους. 

 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντίτυπα των τευχών της παρούσας διακήρυξης δίδονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

από το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο, το οποίο στεγάζεται 

στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ταχυδροµική διεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 1, Κτίριο Κλεόβουλος, 85100 

Ρόδος. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου (www.rhodes.aegean.gr) & (www.aegean.gr). 

 

ΕΙ∆ΟΣ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

Το προς µίσθωση ακίνητο (ξενοδοχείο /ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια ή 

διαµερίσµατα), θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη στέγαση των φοιτητών της Π.Μ.Ρ. και να 

πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:  

� Να προσφέρει στο Πανεπιστήµιο για τον παρόντα διαγωνισµό, τουλάχιστον 20 κλίνες. 

�  Να είναι ετοιµοπαράδοτο µε ελάχιστες παρεµβάσεις όσον αφορά τη διαµόρφωση των 

χώρων και µόνο, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Ιδρύµατος. 

� Το 3% των προσφεροµένων δωµατίων και όχι λιγότερο από 1, θα πρέπει να είναι 

διαµορφωµένα και για Α.Μ.Ε.Α. Σε περίπτωση µη κάλυψης τους από Α.Μ.Ε.Α., θα 

χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

� Να ανήκουν στην κατηγορία 2* και άνω για τα ξενοδοχεία ή σε κατηγορία µε το σύστηµα 

των κλειδιών από 2 και άνω για τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια ή διαµερίσµατα. Τα 

δωµάτια ή διαµερίσµατα ενός ατόµου, να έχουν ελάχιστο εµβαδόν 14τ.µ. 

συµπεριλαµβανοµένου διαδρόµου και λουτρού. Όλα τα δωµάτια και τα διαµερίσµατα να 
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είναι κατάλληλα  για τη διαµονή φοιτητών. Τα δωµάτια που είναι µεγαλύτερα των 25 τ.µ. να 

θεωρούνται δίκλινα και η µίσθωσή τους να προσαυξάνεται στο 55%. Σε αντίθετη 

περίπτωση το δωµάτιο θα θεωρείται µονόκλινο.  

� Να έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις θέρµανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, αερισµού, 

ατοµικών χώρων υγιεινής. 

� Να έχει την απαιτούµενη στατική επάρκεια για τη στέγαση των παραπάνω λειτουργιών. 

� Να έχει το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από τον Ε.Ο.Τ. σύµφωνα µε την 

τουριστική νοµοθεσία σε ισχύ, επικυρωµένο αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί. 

� Να τηρείται ο Κανονισµός Παθητικής Πυροπροστασίας µέσω κατάλληλων οδεύσεων 

διαφυγής, να έχουν ληφθεί µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και να έχουν Πιστοποιητικό 

καλής λειτουργίας της Πυρασφάλειας που να ισχύει, το οποίο θα κατατεθεί, µαζί µε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα εγγυώνται και θα δεσµεύονται για τα προαναφερόµενα. 

� Η Πανεπιστηµιακή  Μονάδα Ρόδου (Π.Μ.Ρ.) δύναται να υποδεικνύει φοιτητές /τριες του 

προγράµµατος ERASMUS που φοιτούν στην Π.Μ.Ρ., που ο ανάδοχος υποχρεούται να 

στεγάσει µε τους ίδιους όρους. 

� Να είναι ασφαλισµένο κατά πυρός - σεισµού και να υπάρχει συµβόλαιο αστικής ευθύνης. 

 

Κάθε δωµάτιο θα πρέπει να διαθέτει: 

 

ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ 

� ∆ιαστάσεις κλίνης 1 ατόµου: 1,00 Χ 2,00 

� Ένα τουλάχιστον κοµοδίνο ανά κλίνη 

� Καθρέπτης επίτοιχος ή στο ερµάριο 

� Μικρό τραπέζι ή γραφείο 

� ∆ύο καθίσµατα ανά κλίνη 

� Ένα κεντρικό φωτιστικό και ένα φωτιστικό ανά κλίνη ή άτοµο 

� Φωτιστικό στη βεράντα  

� ∆ύο καθίσµατα ανά κλίνη στη βεράντα και ένα τραπέζι  

� Ικανοποιητική συσκότιση µε κουρτίνες ή παντζούρια 

� Μια ντουλάπα ανά κλίνη  

 

 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

� Ένα στρώµα και ένα µαξιλάρι ανά κλίνη 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ 

� Νιπτήρας 

� Λεκάνη και καζανάκι 
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� Μπανιέρα ή ντουζιέρα 

� Φωτιστικό  

� Καθρέπτης επίτοιχος και εταζέρα 

� Καλάθι αχρήστων µε κάλυµµα και πιγκάλ 

� Άγκιστρα πετσετών και ενδυµάτων 

� Κουρτίνα µπανιέρας ή ντουζιέρας 

� Εξαερισµός φυσικός ή τεχνητός 

� Πλακίδια γύρω από το νιπτήρα και το ντους 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

� Πολυκουζινάκι σε όλα τα δωµάτια ή ψυγείο και ηλεκτρικά µάτια ή κοινόχρηστη κουζίνα 

πλήρως εξοπλισµένη 

� ∆υνατότητα ασύρµατης WiFi internet σύνδεσης σε κάθε δωµάτιο, 24ώρες/24ωρο. Ο 

ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη σήµατος ασύρµατου δικτύου 

επαρκούς ισχύος σε όλα τα δωµάτια όλων των ορόφων, εγκαθιστώντας  ασύρµατους 

ποµποδέκτες ενδεχοµένως σε κάθε όροφο του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο θα συνδέεται µε 

παροχέα Internet µέσω adsl ενσύρµατου κυκλώµατος µε ταχύτητα τουλάχιστον 24Mbps.  

� Σαλόνι µε τηλεόραση 

� ∆υνατότητα πλύσης ρούχων, µε συµβολικό αντίτιµο 

� Φαρµακείο µε είδη πρώτης ανάγκης σε κάθε όροφο 

� Καρτοτηλέφωνο στον κοινόχρηστο χώρο (προαιρετικό)  

� Κεντρική πόρτα µε ηλεκτρονική κάρτα (προαιρετικό)  

� Θέρµανση σε όλους τους χώρους τουλάχιστον δέκα (10) ώρες ηµερησίως κατά τους 

χειµερινούς µήνες και τουλάχιστον έξι (6) ώρες κατά τους εαρινούς µήνες όπως αυτό 

ορίζεται από τον Εσωτ. Κανονιαµό του Παν/µιου (ΦΕΚ 1376/25.10.2002) 

� Κουτί και έντυπα παρατηρήσεων – παραπόνων 

� Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και πρίζες σε όλους τους χώρους 

� Παροχή ζεστού και κρύου νερού όλο το 24ώρο. 

� Πινακίδα µε τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε προσιτό σηµείο του κτιρίου 

� Βοηθητικοί χώροι – αποθήκες, επαρκείς και κατάλληλοι να καλύψουν τις ανάγκες 

αποθήκευσης των προσωπικών αντικειµένων των φοιτητών κατά τους θερινούς µήνες 

� Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε τον Εσωτ. Κανονιαµό του Παν/µιου 

(ΦΕΚ 1376/25.10.2002) 

� Συντήρηση των δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, αποχέτευσης, τηλεφώνου, 

του ανελκυστήρα, του καλοριφέρ, κτλ. 

� Συντήρηση και λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης καθώς και για την παροχή ηλεκτρικού 

ρεύµατος, νερού, και αποχέτευσης. 

� Λειτουργία και συντήρηση συστήµατος πυρασφάλειας και συναγερµού. 
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� Η αποκατάσταση και η συµπλήρωση κάθε οφειλόµενης σε συνήθη χρήση ή ανωτέρα βία 

βλάβη, ελαττώµατα ή απώλεια. 

� Η λειτουργία και συντήρηση ενδοεπικοινωνιακού συστήµατος τηλεφώνου σε κάθε δωµάτιο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

� Μπαλκόνια – βεράντες σε όλα τα δωµάτια 

� Κλιµατισµό – θέρµανση σε όλα τα δωµάτια 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ – ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το προς µίσθωση ακίνητο: 

� Θα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του πρώην ∆ήµου Ροδίων καθώς και 

εκατέρωθεν του οδικού άξονα Ρόδου – Αεροδροµίου (µέχρι την πλατεία Ιαλυσού) και να 

έχει προσβασιµότητα µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. 

� Θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση των φοιτητών της Π.Μ.Ρ. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

Ως χρόνος έναρξης της µίσθωσης λαµβάνεται η 1η Μαρτίου 2012 µε την υπογραφή πρωτοκόλλου 

παραλαβής του ακινήτου από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Η διάρκεια µίσθωσης θα είναι από 

01/03/2012 έως 30/09/2013, µη συµπεριλαµβανοµένων των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου του 

εκάστοτε έτους, µε δικαίωµα παράτασης για δύο (2) έτη. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για 143 κλίνες, και για το παραπάνω χρονικό διάστηµα, ανέρχεται 

στις τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες και είκοσι πέντε ευρώ (448.025€)  συµπεριλαµβανοµένου 

του χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α., κάθε άλλου φόρου καθώς και των εξόδων ηλεκτροδότησης, θέρµανσης, 

ύδρευσης, αποχέτευσης και διαδικτύου. Το αιτούµενο µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται για µονόκλινα 

δωµάτια σε διακόσια τριάντα ευρώ, (230€/ανά κλίνη), και για τα δίκλινα δωµάτια το µίσθιο 

προσαυξάνεται στο 55% του µονόκλινου δωµατίου συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοσήµου ή 

Φ.Π.Α., κάθε άλλου φόρου καθώς και των εξόδων ηλεκτροδότησης, θέρµανσης, ύδρευσης, 

αποχέτευσης και διαδικτύου και δεν µπορεί να υπερβαίνει την ως άνω προϋπολογιζόµενη δαπάνη. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Ιδρύµατος και συγκεκριµένα τον ΚΑΕ 

0813β. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

Η καταβολή των µισθωµάτων θα γίνεται µηνιαίως µετά από : 

� Προσκόµιση από τον εκµισθωτή των αναγκαίων παραστατικών και υπεύθυνη δήλωση του 

για τον αριθµό των φοιτητών που διέµεναν στα δωµάτια του το συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. 
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� Προσκόµιση από τον εκµισθωτή κάθε µήνα, υπεύθυνη δήλωση του κάθε φοιτητή ότι 

διαµένει στα συµβεβληµένα µε το Πανεπιστήµιο ενοικιαζόµενα δωµάτια το συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα.   

� Προσκόµιση από το Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας µηνιαίας λίστας µε τον 

ακριβή αριθµό των φοιτητών /τριών που διέµειναν. 

� Θεώρηση από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Χρηµατικού 

Εντάλµατος Πληρωµής που εκδίδεται από το Πανεπιστήµιο. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι τη  ∆ευτέρα  9 Ιανουαρίου 2012 και 

ώρα 13:00. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως από τους ιδιοκτήτες ή νόµιµους αντιπροσώπους 

αυτών. Ο διορισµός αντιπροσώπου µπορεί να γίνεται µέσω απλής επιστολής η οποία φέρει την 

υπογραφή του ιδιοκτήτη και βεβαίωση αρµόδιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής αυτού. Οι 

προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου, στο 

Τµήµα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (∆ηµοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, 

85100 Ρόδος). Αρµόδιος υπάλληλος του Πρωτοκόλλου για την παραλαβή και προώθηση των 

προσφορών στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είναι η κα Μαρία Κούρτη, τηλ. 22410 99018. 

Προσφορά που υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, θα παραλαµβάνεται 

από την αρµόδια υπάλληλο, θα πρωτοκολλείται και θα προωθείται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

αλλά θα απορρίπτεται από αυτήν ως εκπρόθεσµη, και θα επιστρέφεται από την Υπηρεσία 

σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο. 

 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να 

αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα παρακάτω: 

• Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 143 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΡΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 01/03/2012 

ΕΩΣ 30/09/2013» 

• Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού: 

«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τρίτη 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011, 12:00 µ.µ.» 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό:  

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΡΟ∆ΟΥ», 

• Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό:  

«∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ (1ος όροφος), Τ.Κ. 85100, ΡΟ∆ΟΣ» 

• Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος. 
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Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος 

υποφάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχει µε αντιπρόσωπό του.    

2. Αίτηση συµµετοχής µε πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, την νοµική του υπόσταση και τον 

ορισθέντα εκπρόσωπό του, τον αριθµό των προσφεροµένων κλινών και δωµατίων αναλυτικά 

και την τοποθεσία του ακινήτου.  

3. Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από τον Ε.Ο.Τ. σύµφωνα µε την τουριστική νοµοθεσία 

σε ισχύ, επικυρωµένο αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί. 

4. Να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εφόσον απαιτείται. 

5. Ασφαλιστήρια συµβόλαια κατά πυρός - σεισµού και αστικής ευθύνης.  

6. Περιγραφή του προσφερόµενου προς εκµίσθωση ακινήτου όπου θα πρέπει να  δηλώνεται και 

ο διακριτικός αριθµός κάθε προσφεροµένου δωµατίου και ο όροφος στον οποίο βρίσκεται αυτό, 

καθώς και τη θέση του στο ξενοδοχείο, δηλαδή αν βρίσκεται στην πρόσοψη ή στην πίσω 

πλευρά του κτιρίου. 

7. ∆ιάγραµµα κάλυψης τοπογραφικό, σχέδια κατόψεων, όψεων, τοµών και φωτοαντίγραφο της 

οικοδοµικής άδειας, θεωρηµένο πρόσφατα από την Πολεοδοµία. Η οικοδοµική άδεια θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί ή αν χρειάζεται, να µετατραπεί, µε µέριµνα του ιδιοκτήτη, ανάλογα µε τη 

χρήση του µισθίου. 

8. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού καλής λειτουργίας της Πυρασφάλειας που να 

ισχύει για την παραπάνω χρήση καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 µε την οποία ο 

ιδιοκτήτης θα δεσµεύεται για την τακτική συντήρηση και καλή λειτουργία των πυροσβεστικών 

µέσων (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, κ.λ.π.).  

9. Έγγραφο που να αναφέρει τις διευκολύνσεις για τα Α.Μ.Ε.Α. Τυχόν απαιτούµενες 

διαρρυθµίσεις θα εκτελεστούν µετά από έγκριση τους από την Τεχνική Υπηρεσίας του 

Πανεπιστηµίου. 

10. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία θα: 

� αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχει  

� δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 α.   δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα 

του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

β.   δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

γ.  είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
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δ.  είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

ε.   δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

στ.  αναλαµβάνει την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όλων των 

παραπάνω δικαιολογητικών (α, β, γ, δ, ε) που απαιτούνται µετά την γνωστοποίηση 

ότι πρόκειται να τους κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 6, 

παράγραφος 2, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007. 

11. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα 

αναφέρεται ότι ο προσφέρων: 

� έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα 

� παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε -απόφασή του 

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

υπαναχώρησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης 

� δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. 

� έχει εσωκλείσει στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, γραµµάτιο παρακαταθήκης 

του Τ.Π.Κ.∆. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας για ποσό ίσο µε το ένα 

εικοστό (1/20) του αιτούµενου συνολικού µισθώµατος του συνόλου των 

προσφεροµένων δωµατίων χωρίς περιορισµένο χρόνο ισχύος και σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα 1, ως εγγύηση για το ότι οι διαγωνιζόµενοι θα προσέλθουν στη σύνταξη και 

υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου εντός της οριζόµενης προθεσµίας και θα 

παραδώσουν το µίσθιο για χρήση του Πανεπιστηµίου στην κατάσταση που έχει 

συµφωνηθεί και στον οριζόµενο χρόνο. (Επειδή το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Ο.Τ.Α. 

απαλλάσσονται της υποχρέωσης εγγυοδοσίας, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία θα αναφέρουν ότι δεν υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση) 

� θα αναφέρει ότι πληρούνται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

και ότι προτίθεται να προβεί στις απαιτούµενες παρεµβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν έως 

το χρόνο έναρξης της µίσθωσης όλες οι ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές που 

περιλαµβάνονται στον ανωτέρω όρο, καθώς και τυχόν επιπλέον διευκολύνσεις προς τους 

φοιτητές 

� το ακίνητό του δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισµού. Σε περίπτωση καταφατικής 

δήλωσης, θα πρέπει αυτή να συνοδεύεται από σχετική άδεια του αρµόδιου Γραφείου 

Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ. ή παλιότερα Υ.Α.Σ.) για την εκτέλεση των 

εργασιών επισκευής βλαβών, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη 
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� δεσµεύεται για την ανανέωση των Ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά πυρός - σεισµού και 

αστικής ευθύνης καθ΄ όλη τη διάρκεια του µισθίου 

� δεσµεύεται για τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του. Οι προσφορές θα πρέπει να 

ισχύουν για τουλάχιστον 45 ηµέρες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της προφορικής 

µειοδοσίας. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

11.  Νοµιµοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά 

έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), 

που θα αποδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εκτός από τα πρωτότυπα  και σε ένα 

(1) αντίγραφο. 

 

Σηµείωση: σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω 

µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και οι λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Για όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά η ισχύς λήγει κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ο 

προσφέρων υποχρεούται να τα ανανεώσει άµα τη λήξη τους και µέχρι του χρονικού σηµείου λήξης 

της σύµβασης. 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος 

υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονοµικής 

προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναφέρονται παραπάνω και θα 

περιέχει: 

1. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ, 

ολογράφως και αριθµητικά. 

2. Το αιτούµενο µηνιαίο µίσθωµα ανά κλίνη σε ευρώ για το µονόκλινο και το δίκλινο 

δωµάτιο αντίστοιχα, συµπεριλαµβανοµένων του χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α, καθώς και των 

εξόδων ηλεκτροδότησης, θέρµανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης και διαδικτύου το οποίο 

θα λαµβάνεται υπόψη στη σύγκριση. 

Το αιτούµενο µηνιαίο µίσθωµα δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των διακοσίων τριάντα 

ευρώ (230€) για το µονόκλινο δωµάτιο και των τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και 

πενήντα λεπτών (356,50€) για το δίκλινο δωµάτιο, συµπεριλαµβανοµένων του 

χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α, καθώς και των εξόδων ηλεκτροδότησης, θέρµανσης, ύδρευσης, 

αποχέτευσης και διαδικτύου το οποίο θα λαµβάνεται υπόψη στη σύγκριση. 
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3. Γραµµάτιο παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.∆. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 

τράπεζας για ποσό ίσο µε το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού αιτούµενου µισθώµατος, 

του συνόλου των προσφεροµένων δωµατίων για όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ως 

εγγύηση για το ότι οι διαγωνιζόµενοι θα προσέλθουν στη σύνταξη και υπογραφή της 

σύµβασης µίσθωσης εντός της οριζόµενης προθεσµίας και θα παραδώσουν το ακίνητο 

για χρήση από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου στην κατάσταση και στο χρόνο που ορίζονται 

στη σύµβαση µίσθωσης. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγυοδοσίας το 

∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

4. ∆ύναται να υποβληθούν προσφορές που θα καλύπτουν είτε µέρος των ζητούµενων 

αναγκών στέγασης, είτε το σύνολο αυτών. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η αρµόδια Επιτροπή θα συνέλθει για την έναρξη του διαγωνισµού στο γραφείο της 

Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υποθέσεων του Ιδρύµατος (∆ηµοκρατίας 1, κτίριο 

Κλεόβουλος, 1ος όροφος, 85100 Ρόδος), ηµέρα Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12:00 µ.µ. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή, δύναται να παρίστανται οι 

ενδιαφερόµενοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, προσκοµίζοντας ανάλογο παραστατικό 

εκπροσώπησης.  

Η Επιτροπή, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, συντάσσει Πρακτικό καταχώρησης 

των προσφορών, υπογράφει και αποσφραγίζει τους φακέλους, υπογράφει και ελέγχει τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής  και ορίζει ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία θα κάνει επιτόπια 

επίσκεψη στα ακίνητα που προσφέρονται στο διαγωνισµό για µίσθωση.  

 

Β. ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Η Επιτροπή, αφού πραγµατοποιήσει την επιτόπια επίσκεψη στα προσφερόµενα προς 

µίσθωση ακίνητα, συντάσσει έκθεση περί καταλληλότητας ή µη αυτών, -η οποία κοινοποιείται 

εγγράφως µε απόδειξη σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισµό, αναρτάται στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη 

Ρόδο- και αποστέλλει στο Πρυτανικό Συµβούλιο τα Πρακτικά της Επιτροπής  καθώς και την 

έκθεση καταλληλότητας.  

Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, η Επιτροπή µπορεί να αναθέσει σε Υγειονοµικό όργανο του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή του ∆ηµοσίου ή άλλου Ν.Π.∆.∆., κατά τη διάταξη του άρθρου 30, 

παρ. 1. εδ. β. του Π.∆. 715/79, την εξέταση από υγειονοµικής απόψεως, τα των προς µίσθωση 

επιλεγέντων ακινήτων. 

2. Κατά της έκθεσης περί καταλληλότητας ή µη των προσφερόµενων ακινήτων µπορεί να 

υποβληθεί ένσταση η οποία πρέπει να κατατεθεί στο Πρυτανικό Συµβούλιο µέσα σε 48 ώρες 

από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής περί καταλληλότητας ή µη 

προσφερόµενου ακινήτου. Μετά την εκδίκαση των υποβληθέντων ενστάσεων ή την άπρακτη 
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παρέλευση της προθεσµίας, η Επιτροπή ορίζει ηµέρα και ώρα για τη συνέχιση του 

διαγωνισµού µε άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και προφορική µειοδοσία µεταξύ των 

ιδιοκτητών των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. 

3. Εάν από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής κριθεί κατάλληλο ένα και µόνο από τα 

προσφερθέντα προς µίσθωση ακίνητα, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται και τα πρακτικά της 

Επιτροπής υποβάλλονται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος, το οποίο 

κατά την κρίση του µπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσµατος ή την 

επανάληψη του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 

715/1979. 

 

Γ. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Μετά τη έγκριση της καταλληλότητας των κτιρίων από το Πρυτανικό Συµβούλιο και τη σχετική 

κοινοποίηση της απόφασης στους προσφέροντες, ορίζεται η ηµέρα και ώρα για τη  διεξαγωγή  

της προφορικής µειοδοσίας. Κατά τη διεξαγωγή της προφορικής µειοδοσίας, οι ιδιοκτήτες των 

οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, µειοδοτούν προφορικά επί της µικρότερης έγγραφης 

προσφοράς. Οι προσφορές αυτές εγγράφονται στον πίνακα µειοδοτικού διαγωνισµού κατά 

σειρά και εκφωνούνται µε το όνοµα του µειοδότη.  

2. Προφορική µειοδοτική προσφορά, γίνεται δεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό 

(2%) κατώτερη της µικρότερης της έγγραφης προσφοράς του. Με το συγκεκριµένο ποσοστό 

συνεχίζεται η µειοδοσία µέχρι το τέλος του διαγωνισµού θεωρώντας απαράδεκτη κάθε άλλη 

προσφορά κατά µικρότερο ποσοστό. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το µειοδότη. Η 

υποχρέωση αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους µειοδότες και 

επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο από αυτούς.  

3. Σε περίπτωση που κατά την προφορική µειοδοσία δεν υποβληθούν νέες προσφορές, ως 

επιτευχθέν µίσθωµα θεωρείται αυτό της µικρότερης έγγραφης προσφοράς. Σε περίπτωση 

ύπαρξης ίσων προσφορών η επιλογή του ακινήτου προς µίσθωση γίνεται κατά την κρίση της 

Επιτροπής. 

4. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής µειοδότη, ή της νοµιµότητας διεξαγωγής 

της προφορικής µειοδοσίας, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής η 

οποία και αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τους 

συµµετέχοντες στη διαδικασία της προφορικής µειοδοσίας, εγγράφως, είτε κατά τη διάρκεια 

διενέργειας του διαγωνισµού είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της 

διενέργειάς του. 

 

∆. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟΥ 

1. Μετά το πέρας της προφορικής µειοδοσίας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διενέργειας του 

διαγωνισµού στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα στο Πρυτανικό Συµβούλιο, την σειρά 

κατάταξης για τη µίσθωση συγκεκριµένων δωµατίων /κλινών, ή την επανάληψη του 

διαγωνισµού. 
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2. Το πρακτικό της Επιτροπής συνοδεύεται από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής, 

επισυναπτοµένων και των προσφορών των µειοδοτών, των τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων 

καθώς και των αποφάσεών της Επιτροπής επ’ αυτών. 

3. Το Πρυτανικό Συµβούλιο µετά την υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής µε την απόφαση 

αυτής αποφασίζει αιτιολογηµένα, την σειρά κατάταξης και για τη µίσθωση συγκεκριµένων 

δωµατίων /κλινών, ή την επανάληψη του διαγωνισµού. 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει να υποβάλει στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου εντός 

προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 

αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (ΦΕΚ Α΄290), σε σφραγισµένο 

«φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά του Παραρτήµατος 

της παρούσας.  

5. Το Πανεπιστήµιο εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή όλων των φακέλων των 

προσφερόντων στους οποίους πρόκειται να γίνει κατακύρωση, αποστέλλει ανακοίνωση 

ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των ως άνω φακέλων 

δικαιολογητικών (η οποία δεν µπορεί να οριστεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) 

εργάσιµων ηµερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των 

οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.  

6. Η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών των 

προσφερόντων στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζεται µε την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση του Πανεπιστηµίου και συντάσσει σχετικό 

πρακτικό.  

7. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στην διαδικασία 

αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, µπορούν να λαµβάνουν γνώση (αυτών 

των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από την 

ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στο Τµήµα 

Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο. 

8. Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται  να γίνει κατακύρωση δεν προσκοµίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 η κατακύρωση µπορεί να γίνει στον αµέσως επόµενο προσφέροντα 

σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή  

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η 

κατακύρωση µπορεί να γίνει στον αµέσως επόµενο προσφέροντα και ούτω καθ΄ εξής. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές, που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 

της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς 

τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
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κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 

και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του 

άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.  

9. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής η οποία και αποφαίνεται οριστικά 

επ’ αυτών. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τους προτεινόµενους αναδόχους 

εγγράφως, είτε κατά τη διάρκεια σχετικής συνεδρίασης της Επιτροπής είτε εντός είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της ηµεροµηνίας που έλαβαν γνώση. 

10. Το Πρυτανικό Συµβούλιο µετά την υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής, καθώς και των 

τυχόν ενστάσεων και των αποφάσεων της Επιτροπής επ’ αυτών, αποφασίζει την κατακύρωση 

του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή την επανάληψη αυτού, εκτός και αν για ειδικούς λόγους 

επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης για εύλογο χρονικό διάστηµα.  

Για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, η Επιτροπή και το Πρυτανικό Συµβούλιο του 

Ιδρύµατος, δεν δεσµεύονται από το τυχόν µικρότερο προσφερόµενο µίσθωµα και δύνανται 

µετά από αιτιολογηµένη απόφασή τους, να προτιµήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόµενα 

προς µίσθωση ακίνητα. 

11. Εάν το Πρυτανικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος θεωρήσει ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα 

του διαγωνισµού, ή όταν δεν προσέλθει κανείς διαγωνιζόµενος κατά τη διάρκεια του 

διενεργούµενου διαγωνισµού, δύναται να προχωρήσει σε επανάληψη αυτού, κατά τα 

οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 32, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 715/79. 

12. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα επιστραφεί στους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό, µέσα σε πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία της απόφασης του Πρυτανικού 

Συµβουλίου επί της κατακύρωσης του διαγωνισµού ή  επί τυχόν ενστάσεων  

13. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα επιστραφεί στον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της 

σύµβασης και µετά την προσκόµιση γραµµάτιου παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης από 

αναγνωρισµένη στην Ελλάδα τράπεζα, ποσού ίσου µε το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού 

µισθώµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α., υπολογιζόµενου µε βάση 

τον αριθµό κλινών που κατακυρώθηκαν σε κάθε περίπτωση. Το διάστηµα ισχύος της πρέπει 

να είναι απαραιτήτως ίσο µε το διάστηµα ισχύος της σύµβασης. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Ο ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει εντός δέκα  πέντε (15) ηµερών από την 

έγγραφη ειδοποίησή του, για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, καταθέτοντας εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα 2. Σε 

περίπτωση µη προσέλευσης του, εντός της παραπάνω προθεσµίας, το Πανεπιστήµιο κηρύσσει 

τον ανάδοχο έκπτωτο και ο τελευταίος χάνει την εγγύηση συµµετοχής του, η οποία καταπίπτει 

υπέρ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Ακολούθως, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δύναται να 

προχωρήσει σε µίσθωση ανάλογου ακινήτου χωρίς διαγωνισµό και εις βάρος του 
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συµµετέχοντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την περίπτωση αυτή από την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελέσει, µε δική του δαπάνη, τη διαρρύθµιση 

του χώρου ώστε να κριθεί κατάλληλος για τη χρήση για την οποία ζητείται 

(σύµφωνα πάντα µε εγκεκριµένες από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος 

µελέτες), καθώς και τις εργασίες των εγκαταστάσεων του µισθίου (ηλεκτρικής, 

υδραυλικής, αποχέτευσης, δεδοµένων, αερισµού, θέρµανσης, ψύξης ή 

κλιµατισµού) και να τις παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, αφού 

έχει µεριµνήσει για τη σύνδεσή τους µε τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης. 

Υποχρεούται επίσης να παραδώσει στο συµφωνηθέντα χρόνο όλα τα δωµάτια 

για να χρησιµοποιηθούν από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, κατάλληλα και σύµφωνα 

µε τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη αυτή, αλλιώς η σύµβαση 

λύεται από το Πανεπιστήµιο υπέρ του οποίου καταπίπτει και η κατατεθειµένη 

εγγυητική επιστολή. Όλες οι τυχόν απαιτούµενες διαρρυθµίσεις /επεµβάσεις 

(πρόσβαση & διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α. κλπ.) θα εκτελεστούν σύµφωνα και µε 

την έγκριση των αρµοδίων υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου. 

 

2. Ο ανάδοχος, οφείλει να προσκοµίσει, πριν από την εκτέλεση επεµβάσεων στο µίσθιο τα 

παρακάτω: 

α. Αρχιτεκτονική µελέτη µε τη διαρρύθµιση των χώρων (όπου χρειάζεται) 

προσαρµοσµένη στις  απαιτήσεις του Ιδρύµατος.  

β. Η/Μ µελέτη όλων των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά ισχυρών και ασθενών 

ρευµάτων, υδραυλικά, φωτισµός, κλιµατισµός, θέρµανση). 

γ. Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας. 

Οι παραπάνω µελέτες είναι απαραίτητο να εγκριθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ως προς την λειτουργικότητα του κτιρίου και τη σωστή 

αντιµετώπιση των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 

3. Ο ανάδοχος πριν την παράδοση του µισθίου στο Πανεπιστήµιο οφείλει να  

προσκοµίσει: 

      α. Άδεια αλλαγής χρήσης από το αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο, εφόσον η άδεια µε 

την οποία έχει κατασκευασθεί το κτίριο προβλέπει άλλη χρήση. 

      β. Τις συνδέσεις µε ∆ΕΗ, ΟΤΕ και ∆ήµο για αποχέτευση και ύδρευση.  

      γ. Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρα (εφόσον υπάρχει). 

      δ. Πιστοποίηση από ειδικά όργανα της δοµηµένης καλωδίωσης. 

      ε. Πιστοποίηση µέτρησης της γείωσης. 

      ζ.     Στατική επάρκεια σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Όλες οι τυχόν απαιτούµενες διαρρυθµίσεις/επεµβάσεις επί του µισθίου, θα πρέπει να έχουν 

εκτελεστεί σύµφωνα µε τις έγγραφες υποδείξεις των αρµόδιων υπηρεσιών του 

Πανεπιστηµίου και πρέπει να τύχουν της έγγραφης έγκρισής τους, πριν την παράδοση του 

µισθίου 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Ο εκµισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου έτοιµο προς 

χρήση, κατάλληλο και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και µετά την εκτέλεση όλων των 

επισκευών ή διαρρυθµίσεων (που ζητήθηκαν από το Ίδρυµα και βαρύνουν τον εκµισθωτή), κατά το 

συµφωνηθέντα χρόνο σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τα όσα 

αναγράφονται στη σύµβαση µίσθωσης που έχει υπογραφεί, ειδάλλως η σύµβαση λύεται από το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου υπέρ του οποίου καταπίπτει η κατατεθειµένη εγγύηση. Ακολούθως το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου δύναται να προχωρήσει σε νέα σύµβαση µίσθωσης ανάλογου ακινήτου 

χωρίς διαγωνισµό και εις βάρος του συµµετέχοντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 

Η παραλαβή του µισθίου από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου καθώς και η απόδοση αυτού στον 

εκµισθωτή µετά τη λήξη της περιόδου µίσθωσης, διενεργείται από τριµελείς επιτροπές που 

συγκροτούνται µε αποφάσεις του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος και οι οποίες συντάσσουν 

πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται εις διπλούν και εκ των οποίων το ένα παραλαµβάνει ο 

εκµισθωτής ενώ το δεύτερο παραδίδεται στο αρµόδιο Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆ 715/79. 

Ο εκµισθωτής καλείται, εγγράφως και επί αποδείξει να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου κατά την παραλαβή ή την σε αυτόν απόδοση του ακινήτου. Σε 

περίπτωση αρνήσεως του να προσέλθει κατά την απόδοση, συντάσσεται από την Επιτροπή 

πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν επί αποδείξει. 

Η µέσω πρωτοκόλλου, παραλαβή του ακινήτου από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν απαλλάσσει 

τον εκµισθωτή από την ευθύνη για τυχόν ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώµατα σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 

� Η τοποθέτηση των φοιτητών ανά δωµάτιο γίνεται µε απόφαση του Συµβουλίου Φοιτητικής 

Μέριµνας Ρόδου το οποίο έχει δικαίωµα να την τροποποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης στέγασης φοιτητή ή φοιτήτριας σε µονόκλινο δωµάτιο και 

εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο στο χώρο του Αναδόχου, τότε θα στεγαστεί σε δίκλινο χωρίς 

επιβάρυνση της Π.Μ.Ρ., για την επιπλέον κλίνη. 

� Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν υπόκειται σε καµία αποζηµίωση υπέρ του εκµισθωτού για τις εκ 

της συνήθους χρήσης ή κακής κατασκευής του ακινήτου και για εκ τυχαίου γεγονότος ή 

ανωτέρας βίας προκληθήσας βλάβης ή ζηµιάς στο ακίνητο. 
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� Εαν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, περιέλθει µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο στη 

κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση κλπ,. άλλου προσώπου, η µίσθωση συνεχίζεται 

αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέως, επικαρπωτή, χρήστη κλπ. ο οποίος 

θεωρείται στο εξής ως εκµισθωτής. Για τον τελευταίο καταβάλλονται από το Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου τα µισθώµατα, µετά από τη νόµιµη κοινοποίηση προς το Πανεπιστήµιο Αιγαίου του 

νόµιµου τίτλου βάσει του οποίου κατέστη κύριος, νοµεύς, επικαρπωτής, χρήστης κλπ. νοµίµως 

µεταγεγραµµένος, εφ' όσον αυτό χρήζει κατά νόµο µεταγραφής. 

� Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει το δικαίωµα να αυξοµειώνει τον αριθµό των µισθωµένων 

δωµατίων ανάλογα µε τις ανάγκες του και µε έγγραφη ειδοποίηση στον εκµισθωτή τριάντα (30) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν. 

� Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια δωµάτια παραµείνει κενό, δηλαδή αδυνατεί να καλυφθεί 

από το Πανεπιστήµιο, µετά από έγγραφη εντολή του Πανεπιστηµίου να δύναται να διατεθεί 

από τον ιδιοκτήτη, για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, µε ταυτόχρονη παύση καταβολής 

µισθώµατος από το Πανεπιστήµιο. 

� Σε περίπτωση αντισυµβατικής συµπεριφοράς του ιδιοκτήτη, η οποία θα έχει ως αιτία την 

αποχώρηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας, να µην καταβάλλεται το µίσθωµα και να µην δίδεται 

η δυνατότητα διάθεσης του δωµατίου από τον ιδιοκτήτη, για όσο διάστηµα είναι 

συµβεβληµένος µε το Πανεπιστήµιο. 

� Σε περίπτωση εγγράφων και επώνυµων παραπόνων ή καταγγελιών από φοιτητές για το 

συγκεκριµένο κατάλυµα, και αφού δεν συµµορφωθεί σε γραπτές συστάσεις του Πανεπιστηµίου, 

το Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσης της σύµβασης καθώς και το γεγονός 

αυτό καθαυτό να αποτελεί λόγο απόρριψης από τον επόµενο διαγωνισµό. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ - ΜΙΣΘΩΤΗ 

1. Ο εκµισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να πραγµατοποιεί στα δωµάτια τις 

αναγκαίες επισκευές και να επιδιορθώνει τις εκ της συνήθους χρήσεως φθορές, εντός ευλόγου 

προθεσµίας και της σχετικής ειδοποιήσεως του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή και χωρίς ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση άρνησής του ή µη εκτέλεσης των επισκευών από αυτόν µέσα στην προθεσµία 

που έχει ταχθεί µε την ειδοποίηση, το Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα ή να προβεί σε µονοµερή 

λύση της µίσθωσης και στη µίσθωση µε διαγωνισµό ή απ’ ευθείας άλλου οικήµατος σε βάρος 

του εκµισθωτή, σύµφωνα µε το άρθρο 36, παρ. 1 & 2 του Π.∆.715/79 ή να ενεργεί τις 

επισκευές εις βάρος του εκµισθωτή και από την εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου πίστωση των µισθωµάτων. Το ποσό της δαπάνης, παρακρατείται από 

τα πρώτα, µετά την επισκευή, προς πληρωµή µισθώµατα, µετά από βεβαίωση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου.  

2. Ο εκµισθωτής υποχρεούται επίσης να παραδώσει στον συµφωνηθέντα χρόνο όλα τα 

δωµάτια για να χρησιµοποιηθούν από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, κατάλληλα και 

σύµφωνα µε τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη αυτή, αλλιώς η σύµβαση 
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λύεται από το Πανεπιστήµιο  υπέρ του οποίου θα καταπέσει και η κατατεθειµένη 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

‘Όλες οι τυχόν απαιτούµενες διαρρυθµίσεις/επεµβάσεις ( πρόσβασης & διευκολύνσεις 

για Α.Μ.Ε.Α. κ.λπ.) θα εκτελεστούν σύµφωνα και µε την έγκριση των αρµοδίων 

υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου. 

3. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τα δωµάτια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Ο.Τ. που 

ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως σε επανειληµµένες υποδείξεις του 

Ε.Ο.Τ., το Πανεπιστήµιο έχει δικαίωµα να διακόψει την καταβολή της πληρωµής, µέχρι την 

εκτέλεση των εργασιών ή να προβεί στη µονοµερή λύση της σύµβασης  

4. Ο εκµισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ενεργεί στα δωµάτια τις 

αναγκαίες επισκευές και να επιδιορθώνει τις εκ της συνήθους χρήσεως φθορές, εντός εύλογου 

προθεσµίας και της σχετικής ειδοποιήσεως του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή και χωρίς ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση άρνησής του ή µη εκτέλεσης των επισκευών από αυτόν µέσα στην προθεσµία 

που έχει ταχθεί µε την ειδοποίηση, το Πανεπιστήµιο έχει το εκλεκτικό δικαίωµα ή να προβεί σε 

µονοµερή λύση της µίσθωσης και στη µίσθωση µε διαγωνισµό ή απ’ ευθείας άλλου οικήµατος 

σε βάρος του ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε το άρθρο 36, παρ. 1 & 2 του ∆ιατάγµατος, ή να εκτελέσει 

τις επισκευές σε βάρος του ιδιοκτήτη και από την πίστωση των µισθωµάτων να παρακρατήσει 

το ποσό της δαπάνης που έγινε από τα πρώτα µετά την επισκευή µισθώµατα που θα 

πληρωθούν µετά από προηγούµενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου ή 

αν αυτή δεν εδρεύει επί τόπου, επιτροπής από εµπειρογνώµονες που ορίζονται από κοινού 

από τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας και τον ιδιοκτήτη ή αν ο τελευταίος κληθεί εγγράφως και 

µε απόδειξη και αρνηθεί από τον πρώτο µόνον ή τέλος, να διακόψει την καταβολή των 

µισθωµάτων µέχρι να εκτελεστούν οι επισκευές. Επίσης ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος να 

µεριµνά για την περιοδική συντήρηση των εγκαταστάσεων του µισθίου (θέρµανσης, ψύξης, 

ανελκυστήρων κ.λπ.). 

5.   Κατά τη διάρκεια παραµονής των φοιτητών στα µισθωµένα δωµάτια, δεν επιτρέπεται  ο 

ανάδοχος να προβαίνει σε εργασίες επισκευών του, εκτός των βλαβών που προέρχονται από 

συνήθη χρήση.  

6. Οι φοιτητές απολαµβάνουν την ίδια µεταχείριση που έχουν οι υπόλοιποι ένοικοι του αναδόχου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται σύµφωνα µε την Τουριστική Νοµοθεσία, ωστόσο 

απαγορεύεται η µετακίνηση φοιτητή από τον εκµισθωτή χωρίς την ενηµέρωση του Συµβουλίου 

Φοιτητικής Μέριµνας και έγκριση αυτού. 

7. Το Πανεπιστήµιο δύναται να προβεί, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµία αποζηµίωση 

του εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση της µίσθωσης εάν: 

1) Μεταφέρει τους στεγαζόµενους φοιτητές σε κτίριο ιδιοκτησίας του είτε σε  

προσφερόµενο µε ευνοϊκότερους όρους. 

2) Περιέλθει σ΄ αυτό από τρίτο η δωρεάν χρήση καταλλήλου ακινήτου για τον υπόλοιπο 

χρόνο της µίσθωσης. 
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3) Μειωθεί ο αριθµός δικαιουµένων στέγασης φοιτητών κατά τη διάρκεια της σύµβασης 

ώστε τα δωµάτια να µην είναι απαραίτητα. 

4) Υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ή δεν υπάρξει ακώλυτη ροή των σχετικών πιστώσεων 

από το Υπουργείο. 

5) Ο ανάδοχος δεν πληροί τους όρους υγιεινής και διαβίωσης των φοιτητών (καθαριότητα, 

κλιµατισµό, ύδρευση κ.λ.π.). 

6) µεταφερθούν σε άλλο τόπο, οι εγκατεστηµένες στο κτίριο υπηρεσίες του έστω και 

προσωρινά 

7) Αν καταργηθεί η σχετική υπηρεσία. 

8) Αν αναδιοργανωθεί η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, κατά τρόπο ώστε το 

µίσθιο να µην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της. 

Για τους προαναφερθέντες λόγους λύση της µίσθωσης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση 

του εκµισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λύσης της µίσθωσης, από 

την οποία παύει και οποιαδήποτε υποχρέωση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για καταβολή 

µισθωµάτων. 

8. Το Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου έχει την υποχρέωση να 

συντάσσει βεβαίωση µε κατάλογο των φοιτητών ανά κλίνη που διαµένουν στα δωµάτια του 

εκάστοτε αναδόχου, ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης 

ανά δωµάτιο δικαιούχων φοιτητών από το Συµβούλιο Φοιτητικής Μέριµνας και για κάθε µήνα. 

Ο κατάλογος των φοιτητών που αναφέρονται στη βεβαίωση δύναται να τροποποιείται ανάλογα 

µε τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου. Η εν λόγω βεβαίωση θα κοινοποιείται στον ανάδοχο και 

στην Οικονοµική Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου για την πληρωµή του αναδόχου, η οποία θα 

γίνεται βάσει του πραγµατικού αριθµού των δωµατίων που χρησιµοποιούνται κάθε µήνα. 

9. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από την πρώτη µέρα τοποθέτησης των φοιτητών στα 

συµβεβληµένα δωµάτια (και όχι από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβασης) και θα γίνεται 

εφόσον αυτός προσκοµίζει κάθε µήνα όλα τα παραστατικά και απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση 

δική του και για το σύνολο των φοιτητών που διαµένουν στα δωµάτια του, το συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του κάθε φοιτητή ότι διαµένει στα 

συµβεβληµένα µε το Πανεπιστήµιο ενοικιαζόµενα δωµάτια. 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η διάρκεια της µίσθωσης των κλινών θα είναι από 01/03/2011 έως 30/09/2013 εκτός των θερινών 

διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο) 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 Παναπιστήµιο Αιγαίου οριστεί, µε πρωτόκολλο που θα συνταχθεί σε δύο αντίτυπα που θα 

υπογραφεί από τον παραδίδοντα και την παραλαµβανούσα επιτροπή. 

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

Επί της καθαρής αξίας του ποσού της απόδειξης µισθώµατος ο εκµισθωτής βαρύνεται: 

o µε κρατήσεις που ανέρχονται συνολικά στο 3,072% και είναι οι εξής: 

3% υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), 

2% χαρτόσηµο, επί του 3%, 

20% ΟΓΑ χαρτοσήµου επί του 2%. 

o µε παρακράτηση φόρου 8%, εφόσον το µίσθωµα δεν περιλαµβάνει χαρτόσηµο 3,6% 

o τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 

 

 

 

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

 

 

Ιωάννης Κάλλας 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 Ηµεροµηνία Έκδοσης.......... 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση : ∆ηµοκρατίας 1, 85 100 Ρόδος 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ      ………… €. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως του ποσού των …………………….. 

ευρώ …………………., υπέρ της Εταιρείας ......................................................................... ∆/νση 

....................................... ....................................................................... για τη συµµετοχή της στον 

∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό της 21η Νοεµβρίου 2011,  για την συµµετοχή στο διαγωνισµό : 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 143 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΡΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 01/03/2012 ΕΩΣ 30/09/2013» 

σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 10/2011 ∆ιακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από 

τη συµµετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρόνο.  

 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

ΑΔΑ: 45Ψ4469Β7Λ-ΘΝ4



Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100, Τηλ: 2251036023,Fax: 2251036029                         22 

 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 

 Ηµεροµηνία Έκδοσης.......... 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση : ∆ηµοκρατίας 1, 85 100 Ρόδος 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως του ποσού των 

........................................... ευρώ υπέρ της 

Εταιρείας..............................................................................................................................................

......... 

....................................................................   ∆/νση   

...................................................................................... 

...................... για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθµ. σύµβασης ………………………….. 

συνολικής αξίας ………………………… για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 143 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΡΟ∆ΟΥ» 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από 

την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την  30/10/2013 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
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1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
ήτοι 
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης  της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, 
σελ. 48), 
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK  του  Συµβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία   
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε  µε το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), 

ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

3.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,  
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,  
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής διαχείρισης  

5.  

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι κατά την ηµεροµηνία της ως  άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

6.  Αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας Ελλάδος στο λογαριασµό 26048, πληρωµής του 
ποσού της δηµοσίευσης µετά από συνεννόηση µε το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, το δικαιολογητικό της παραπάνω περίπτωσης 

3, 4 και 5 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου 
ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 
κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 
σύµφωνα µε την περίπτωση 2 της παραγράφου 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ή για κάποιο 
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,  
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου,  πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν 
σε διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής διαχείρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. 

5.  

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι κατά την ηµεροµηνία της ως  άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) καθώς και  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

6.  Αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας Ελλάδος στο λογαριασµό 26048, πληρωµής του 
ποσού της δηµοσίευσης µετά από συνεννόηση µε το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων. 

 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των περιπτώσεων 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και  
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ αντίστοιχα. Επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του 
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

3.  
Αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας Ελλάδος στο λογαριασµό 26048, πληρωµής του 
ποσού της δηµοσίευσης µετά από συνεννόηση µε το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων. 

 
Επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης στο µητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα 
στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1α’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/90 όπως εκάστοτε 
ισχύει, από το αρµόδιο εφετείο της έδρας της ανώνυµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση. 
Επί ηµεδαπών Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 
(ΦΕΚ Α΄64), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας σύµφωνα µε την περίπτωση 2 της 
παραγράφου 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 

2.  

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 3, 4 και 5 της παραγράφου 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων 3, 4 
και 5 της παραγράφου 2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ.   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  

4.  
Αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας Ελλάδος στο λογαριασµό 26048, πληρωµής του 
ποσού της δηµοσίευσης µετά από συνεννόηση µε το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων. 
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5. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση. 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία 
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 
εντός του «φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης». 
 
Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Κατακύρωσης 
1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νοµικό πρόσωπο είναι εισηγµένο σε Ελληνικό ή 
αλλοδαπό Χρηµατιστήριο.  

3. Για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νοµικό πρόσωπο είναι εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο καθώς και 
την κύρια έδρα του υποψηφίου Αναδόχου. 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινοπραξία 

1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της 
ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσίας, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να 
περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της Σύµβασης. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της Παροχής Υπηρεσίας στην 
Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια 
τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη 
θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν 
τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα 
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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