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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ  

Κηίξην Γηνίθεζεο – Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ 

81 100  Μπηηιήλε 

                                          Μπηηιήλε 16-01-2012   

Αξηζ. Πξση. 0051 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ - ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ - 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ 

ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΗ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ιακβάλνληαο ππ φςηλ ην ππ’ αξηζκ. Φ.2/130118/ΗΒ/11.11.2011 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα βίνπ κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ  κε ΑΓΑ 45ΒΕ-2Φ, κε ην νπνίν 

πξνεγθξίλεηαη  ε αλάιεςεο δέζκεπζεο πνζνχ 70.300,00€ απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012, ζε βάξνο ηηο πίζησζεο ηνπ ΚΑΔ 0892 θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 

ηεο ππ’ αξηζκ. 21/14.12.2011ζπλεδξίαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ, ζέκα 5.1 κε ΑΓΑ: 

45Φ6469Β7Λ-ΣΜΛ, ζαο γλσζηνπνηεί φηη ζα πξνβεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απεπζείαο 

αλάζεζε ηεο Φχιαμεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο Μπηηιήλεο απφ 

05/2/2012 έσο 29/02/2012 θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ επξψ (4.900,00 

€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 16% θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ΚΑΔ 0892
 
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο.  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη 23 Ιανοςαπίος 2012 

θαη ψξα 12:00 ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ, 

θηήξην Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Μπηηιήλεο, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, Μπηηιήλε – 

81 100 θαη ζα θέξνπλ ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 

«………..ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ………….» 

  ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ - ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ (ΜΔ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. 0051/16-01-12) 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ 

ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΗ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί στιρ 23 Ιανοςαπίος 2012, εκέξα 

Γεςτέπα θαη ψξα 01:00 μ.μ. 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία.(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηερληθά). 
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 Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα θαηαηεζεί, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΣΟ Α’ : ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΛΑΞΖ  

 

ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ ππνγεγξακκέλε ηφζν ηελ ηερληθή, φζν θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά, φια ηα δηθαηνινγεηηθά  λα είλαη αξηζκεκέλα, θαζψο θαη νη ζειίδεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

    

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Οι ςποψήυιοι απαιτείται να ςποβάλλοςν μαδί με τεν πποσυοπά τοςρ: 

Α) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), φπσο εθάζηνηε   ηζρχεη, 

κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη, ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο, πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο : 

1. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ Α΄64), ήηνη : 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο  

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ,     

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ,  

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο,      

 δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

 είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, 

 είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 2190/1920, φπσο ηνχηνο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (ΦΔΚ Α΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο  ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

Β) Άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην Τπνπξγείν Γεκνζίαο Σάμεσο (ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 

2518/1997 (ΦΔΚ Α 164) «Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

αζθαιείαο. Πξνζφληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  φπσο απηφο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί απφ ην Ν. 3206/2003 ( ΦΔΚ Α 298)). 

 

Ζ πξφζθιεζε είλαη αλεξηεκέλε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ www.aegean.gr  

Πιεξνθνξίεο εηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζθιεζε δίλνληαη  απφ Γεπηέξα σο 

Παξαζθεπή, θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο απφ ηελ θα Σζακπαξιή Φεξελίθε, ηει.: 2251 0 36924, fax: 2251 

0 36009, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: fereniki@aegean.gr. 

 

    

          Αντιππύτανερ 

             Οικονομικού Ππογπαμματισμού & Ανάπτςξερ 

 

        Ιωάννερ Κάλλαρ  

 

http://www.aegean.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ  

Ι.  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ι.Α.  ΓΔΝΙΚΑ 

Γηα ηε θχιαμε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ, απαηηνχληαη θχιαθεο - λπρηνθχιαθεο, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, φπσο απνηππψλνληαη ζηελ παξάγξαθν «Χξάξην 

Απαζρφιεζεο» ηνπ ηδίνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

Ι.Β. ΥΧΡΟΙ ΦΤΛΑΞΗ 

1. Σν θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα  ηνπ Λφθνπ  Παλεπηζηεκίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη:  

1. Κηήξην Γηνίθεζεο, 

2. Κηήξην Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο, 

3. Κηήξην Φνηηεηηθήο Λέζρεο, 

4. Κηήξην Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο, 

5. Κηήξηα Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο (Ξελία  Η θαη ΗΗ) 

Σα παξαπάλσ θηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο γξαθεία, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ή έρνπλ πνιιαπιή ρξήζε. 

Ι.Γ. ΧΡΑΡΙΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ   

Σν σξάξην θχιαμεο θαζνξίδεηαη σο εμήο :  

Απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή απφ 14:00 έσο 09:00 ηεο επφκελεο κέξαο, ελψ ηα αββαηνθχξηαθα θαη 

ηηο αξγίεο, ε θχιαμε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο. 

Σν σξάξην εξγαζίαο θαζψο θαη νη ρψξνη θχιαμεο ελδέρεηαη ηξνπνπνηεζνχλ ζε έθηαθηεο θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πεξηπηψζεηο.  

Ι.Γ. ΔΙΓΙΚΑ 

Ζ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα θαηαηεζεί, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ζθνπεύεη λα εθηειέζεη ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο, ην 

πξνζσπηθό πνπ ζα δηαζέζεη. 

2. Σύληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ εμαζθάιηζεο ηεο πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ . 

3. Υπεύζπλε δήισζε (άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986): 

     - Όηη ην πξνηεηλόκελν πξνζσπηθό ζα ακείβεηαη, απνδεκηώλεηαη, αζθαιίδεηαη θ.ι.π. από ηνλ 

δηαγσληδόκελν. 

     - Όπνπ ζα δειώλεηαη ξεηά όηη ην πξνηεηλόκελν πξνζσπηθό ζα είλαη απνδεθηό από ην 

Παλεπηζηήκην, εηδηθεπκέλν, πγηέο, άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν από πιεπξάο εξγαηηθόηεηαο, 

ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο θαη ζα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.2518/97 θαη ε αιιαγή ησλ πξνζώπσλ ζα γίλεηαη κόλν κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ζε εμαηξεηηθέο θαη κόλν πεξηπηώζεηο. 

- Όπνπ ζα δειώλεηαη ξεηά όηη ν δηαγσληδόκελνο αλαιακβάλεη θάζε επζύλε ε νπνία πξνθύπηεη από 

ακέιεηα ή πιεκκειή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. 

- Όπνπ ζα δειώλεηαη ξεηά όηη ε πξνζθνξά ηζρύεη γηα εθαηόλ (100) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

     - Όπνπ ζα δειώλεηαη ξεηά όηη ην πξνηεηλόκελν πξνζσπηθό ζα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο 

ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε θύιαμε ρώξσλ. 

     - Όπνπ ζα δειώλεηαη ξεηά ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνζσπηθνύ. 

     - Όπνπ ζα δειώλεηαη ξεηά όηη ν δηαγσληδόκελνο είλαη θάηνρνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθήο 

επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ αζθάιεηαο από ην Υπνπξγείν Δεκόζηαο Τάμεο  

Σηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ηπρόλ επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη. 
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ΙΙ. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζην έξγν ηεο θχιαμεο ζα είλαη απνθιεηζηηθά πξνζσπηθφ ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη δελ ζα έρεη νπδεκία ζρέζε κε ην  Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ζα δηαζέηεη δε ππνρξεσηηθά 

θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηελ απαηηνχκελε εηδηθή άδεηα εξγαζίαο ζε εηαηξεία θχιαμεο απφ ηελ 

Αζηπλνκία. 

2. Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε θχιαμε ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε ζε εξγαζίεο πνπ δελ ζα 

αθνξνχλ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

3. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν Αλάδνρνο, ζα πξέπεη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε λα έρεη ηελ έγθξηζε 

θαη απνδνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

4. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα αλαιάβεη ηε θχιαμε πξέπεη λα είλαη άξηζηα εθπαηδεπκέλν ζηε θχιαμε θαη λα 

είλαη απνδεθηφ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, πγηέο, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, 

ήζνπο θαη ζπκπεξηθνξάο.      

5. Σν πξνζσπηθφ ζα εθπαηδεπηεί εηδηθά ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ (ζχζηεκα θινπήο, ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη ππξαζθάιεηαο) θαη γεληθά ζηηο απαηηήζεηο 

ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ αιιά θαη ζηηο αιιαγέο πνπ ζα 

πξνηαζνχλ. 

6. Ο έιεγρνο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ζρεηηθέο εληνιέο ζα δίδνληαη απφ ην αξκφδην ηκήκα (Γηνηθεηηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Μπηηιήλεο), επίζεο ηπρφλ αιιαγέο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζα γίλνληαη κε άδεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

7. Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα αληηθαζίζηαηαη ζε θάζε πεξίπησζε, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

8. Οη δηαδηθαζίεο θχιαμεο ζα θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γε ζα 

γίλνληαη δεκφζηα γλσζηέο, νχηε ζα θνηλνπνηνχληαη ή ζα θνηλνινγνχληαη ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ 

ηνπ αλαδφρνπ, παξά κφλν ζε εθείλν πνπ θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεην γηα λα αλαιάβεη ηελ 

πινπνίεζή ηνπο χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηα αξκφδηα θαη ππεχζπλα ζηειέρε ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΙΙΙ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ ελ γέλεη θχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ θηεξίσλ ζα γίλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ  Αλαδφρνπ,  ησλ απνθάζεσλ ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ επηκέξνπο νδεγηψλ ηεο αξκφδηαο 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο θχιαμεο, Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο: 

1. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο, σο πνηληθά θαη αζηηθά ππεχζπλνο, γηα θάζε 

δεκία ή βιάβε πνπ ζα πξνμελεζεί απφ εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκφζην ή ζηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην. 

3. Απαξάβαηνο βαζηθφο φξνο είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, δειαδή θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε 

θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) 

Δ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. ε θάζε 

πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηελ 

αλάδνρν εηαηξεία θαη ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

4. Ο Αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη φιεο ηηο απνδνρέο, 

επηδφκαηα, πξνζαπμήζεηο θ.ι.π. πνπ δηθαηνχηαη ν θάζε εξγαδφκελνο, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνυπεξεζία ηνπ θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, λα ρνξεγεί θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο ην ζχλνιν ηεο άδεηαο αλαςπρήο θαη ην επίδνκα αδείαο ζε φζνπο εξγαδφκελνπο ην 

δηθαηνχληαη. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ν αλάδνρνο ζα 

θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

5. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηψλεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, γηα θάζε 

δεκία ή βιάβε πνπ ζα πξνμελήζεη ζε απηφλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζηνπο 

ηξίηνπο θαη απνδεδεηγκέλα ζα νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ 
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ππαιιήισλ ηνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φπσο θαζνξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη 

εηδηθφηεξα ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απηήο.  

6. Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί «βηβιίν ή βηβιία ζπκβάλησλ» φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη αλά πάζα ζηηγκή 

φια ηα ζπκβάληα ζρεηηθά κε ηε θχιαμε, ζα ελεκεξψλεηαη δε ζε θαζεκεξηλή βάζε ην αξκφδην 

ηκήκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

7. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  Ζ επνπηεία ζα αζθείηαη απφ 

δηνξηζκέλν εθπξφζσπφ ηνπ. Ο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη θαηά 

θαηξνχο λα δηαζέηεη ρξφλν γηα δηαβνπιεχζεηο θαη ζπλελλνήζεηο κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, γηα ζέκαηα πνπ ηπρφλ ζα αλαθχςνπλ ζηελ πξάμε, ζέκαηα ακνηβαίαο 

ελεκέξσζεο θαη παξαιαβή εγγξάθσλ αλαθνξψλ, φπνπ θαη φηαλ απηέο απαηηνχληαη. 

8. Τπνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ επφκελν αληηθαηαζηάηε ηνπ αλ ππάξρεη ζέκα πνπ πξνέθπςε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ. 

9. Οη εξγαδφκελνη ππνρξενχληαη λα παξαιακβάλνπλ θαη λα παξαδίδνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζε 

πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν θαη γηα θαλέλα ιφγν δελ ζα πξέπεη λα εγθαηαιείπνπλ ηε ζέζε ηνπο εάλ ν 

αληηθαηαζηάηεο ηνπο δελ έρεη πξνζέιζεη. 

10. Σφζν ν Αλάδνρνο φζν θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθηεινχλ πηζηά ηα 

εηδηθά αλαηηζέκελα ζε απηνχο θαζήθνληα θαη λα ηεξνχλ κηα επηκειή ζηάζε σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Καηά δε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

ππνρξενχληαη λα είλαη ζνβαξνί, πξνζεθηηθνί, παξαηεξεηηθνί, απνηειεζκαηηθνί, θπξίσο δε 

ερέκπζνη πάλσ ζε θάζε ηη πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, ελψ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηξίηνπο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επγέλεηα, 

ζάξξνο θαη απνθαζηζηηθφηεηα. 

11. Μεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ν έιεγρνο ησλ θηεξίσλ  – θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

σξαξίνπ – πεξηκεηξηθά, γηα ηπρφλ θαθφβνπιεο επεκβάζεηο δηαθφξσλ αηφκσλ [αλαγξαθή 

ζπλζεκάησλ, θφιιεζε αθηζψλ ζηνπο ηνίρνπο, ηδάκηα πφξηεο (ηηο νπνίεο νθείιεη λα απνθνιιά 

άκεζα)] θαη ε απνηξνπή (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ) απξεπψλ ελέξγεησλ ζηα εζληθά ζχκβνια πνπ 

αλαξηψληαη ζηα θηήξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

12. Ο Αλάδνρνο θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο 

πνπ απαηηνχληαη ζε θαηάζηαζε θξίζεσλ (ζεηζκφ, ππξθαγηά θ.ιπ.), θαη λα είλαη ζε ζέζεη ζε ηέηνηα 

πεξίπησζε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθθέλσζε ηνπ θπιαζζφκελνπ ρψξνπ θαη ηελ κεηάβαζε ησλ 

θνηηεηψλ, ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε αζθαιή 

ρψξν.  

13. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη (κε δηθά ηνπ έμνδα) θηλεηφ ηειέθσλν ζην πξνζσπηθφ 

θχιαμεο θαζ’ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. 

14. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα είλαη πάληνηε θαζαξφο, λα έρεη θαιή εκθάληζε θαη λα είλαη ζε θαιή 

θπζηθή θαηάζηαζε. 

15. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηηο θάησζη εξγαζίεο: 

 Να θιεηδψλεη θαη λα μεθιεηδψλεη ηηο αίζνπζεο (ακθηζέαηξα, εξγαζηήξηα θ.ι.π.), ζχκθσλα κε 

ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Να παξακέλεη εληφο ησλ θπιαζζνκέλσλ ρψξσλ θαηά ην σξάξην ηνπ θαη λα θηλείηαη δηαξθψο 

ζε φινπο ηνπο ρψξνπο απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ειέγρεη πιήξσο. 

 Να δηαρεηξίδεηαη ηα θιεηδηά φισλ ησλ θηεξίσλ. Να θπιάζζεη ζηελ θιεηδνζήθε ηα θιεηδηά ησλ 

γξαθείσλ, κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο απφ ηηο θαζαξίζηξηεο θαη λ’  αζθαιίδεη ηελ θιεηδνζήθε 

θάζε θηεξίνπ θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ απηφ 

 Να δηαηεξεί αλνηρηέο ηηο πφξηεο ππξαζθάιεηαο ηνπ θηεξίνπ. 

 Να ειέγρεη θαζεκεξηλά θαη λα ρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ππξαζθάιεηαο ηνπ 

θηεξίνπ. 

 Μεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ή/θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

λα ειέγρεη φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ, γηα ηελ ηπρφλ ιεηηνπξγία κηθξνζπζθεπψλ, χπαξμε 

αλακκέλσλ ιακπηήξσλ, ηζηγάξσλ, ηελ θαιή αζθάιηζε ζπξψλ, παξαζχξσλ θιπ. 
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 Να ειέγρεη θαη λα θξαηά ηα ζηνηρεία ησλ ζπλεξγείσλ πνπ θαινχληαη λα εξγαζηνχλ ζην ρψξν 

ηνπ θηεξίνπ, πξνο απνθπγή απψιεηαο ή θινπήο δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ,. θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο βάξδηαο ηνπ. 

 Να παξαιακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία θαη ηα ηαρπδξνκηθά δέκαηα, θαηά ηηο ψξεο κε 

ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 Να δίλεη πιεξνθνξίεο θαη λα εμππεξεηεί θάπνηνλ πνπ εηζέξρεηαη ζην ρψξν θαη λα ηνλ 

θαηεπζχλεη ζην αξκφδην γξαθείν. 

Σν σξάξην εξγαζίαο θαζψο θαη νη ρψξνη θχιαμεο ελδέρεηαη ηξνπνπνηεζνχλ ζε έθηαθηεο θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πεξηπηψζεηο, κεηά απφ γξαπηή γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν.  
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ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΛΑΞΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑ Ζ΄ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ: ……………………………….…………………..   

 

 

 

ΠΡΟ ΦΤΛΑΞΖ ΚΣΗΡΗΑ  
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ΜΔ ΦΠΑ) 

 

1. Κηήξην Γηνίθεζεο, 

2. Κηήξην Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ 

ηεο Θάιαζζαο, 

3. Κηήξην Φνηηεηηθήο Λέζρεο, 

4. Κηήξην Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο, 

5. Κηήξηα Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο (Ξελία  Η θαη ΗΗ) 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ πξνζθνξά έρεη ππνινγηζηεί εχινγν δηνηθεηηθφ θφζηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ 

θέξδνπο θαη ησλ λνκίκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. 


